
Profielschets clubhuiscommissaris Edese Golfclub Papendal 

De clubhuiscommissaris is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de gebouwen (clubhuis, 

driving range en kapschuur) en de horeca. De clubhuiscommissaris is lid van het bestuur van de 

vereniging. 

 

Taken:  

- Is voorzitter van de clubhuiscommissie. 

- Draag zorgt voor de aansturing van diverse vrijwilligers voor het uitvoeren van clubhuisactiviteiten. 

- Stelt jaarlijks een jaarplan inclusief begroting op. 

- Rapporteert regelmatig over de voortgang van de afgesproken activiteiten.  

- Evalueert jaarlijks de bereikte resultaten. 

- Neemt deel aan de bestuursvergaderingen. 

- Levert een bijdrage aan het beleidsplan, het activiteitenplan en de  begroting van de vereniging. 

- Draagt zorg voor het onderhoud, de vernieuwingen en de uitbreidingen van de gebouwen inclusief 

   de inrichting. 

- Beoordeelt bestekken en offertes en geeft opdrachten aannemers/leveranciers. 

- Draag zorg voor de uitvoering van de opdrachten 

- Draagt zorg voor het contract met de pachter van de horeca. 

- Ziet toe op een adequate uitvoering van dit contract.  

- Draag zorg voor de afgesproken kwaliteit van de werken en diensten. 

- Draag zorg voor het calamiteitenplan en organiseert jaarlijks een oefening. 

- Evalueert de resultaten en doet zonodig voorstellen om het calamiteitenplan bij te stellen.  

 

Functie-eisen: 

- Is enthousiasmerend, bindend en tegelijk een stevige persoonlijkheid. 

- Heeft ruime ervaring in het coördineren van activiteiten en aansturen van mensen. 

- Is besluitvaardig. 

- Is commercieel ingesteld. 

- Heeft kennis van en affiniteit met de bouw en /of horeca. 

- Voelt zich betrokken bij de vereniging en heeft interesse in de golfsport. 

- Is bereid om vrije tijd te besteden gedurende minimaal 4 jaar. 

 

Vaardigheden: 

- Is een open persoonlijkheid met goede contactuele vaardigheden. 

- Beschikt over het vermogen om in teamverband te werken en is coöperatief ingesteld. 

- Staat open voor kritiek. 

- Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

- Kan goed onderhandelen.  

- Kan omgaan met conflicten en kan goed luisteren. 

- Is doelgericht en koersvast. 

 


