
Vacature ‘Algemeen bestuurslid’ 
 
Binnen het bestuur is de functie van algemeen bestuurslid vacant gekomen. Voor een volgende 
ALV zoekt het bestuur kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen. 
 
 
Ruiterclub Pijnacker 
Ruiterclub Pijnacker (RCP) is een 4-sterrren manege gelegen aan de rand van Pijnacker, grenzend 
aan de natuurgebieden De Dobbeplas en Het Delftse Hout. Het bijzondere van onze manege is 
dat we een echte vereniging zijn die uitsluitend draait op basis van vrijwilligers. Op de manege 
staan zo’n 30 paarden en pony’s waarvan een klein deel pension. De verzorging en het welzijn 
van onze paarden en pony’s staat centraal. 
 
Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van RCP, controleert de commissies op 
het tijdig inleveren van jaarplannen en begrotingen. Het bestuur volgt de statuten en 
reglementen zoals reeds opgesteld. Het bestuur laat zich voeden, om keuzes te kunnen maken 
dan wel besluiten te nemen, door de expertise van commissies. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor het organiseren van open dagen en de nieuwjaarsreceptie. Wij zijn een collegiaal bestuur. 
Eenieder doet de bestuursfunctie vrijwillig naast zijn dagelijkse werk en is bereid dingen van 
elkaar over te nemen als een ander bestuurslid het in een periode net even wat drukker heeft. 
 
Algemeen bestuurslid 
Het algemeen bestuurslid is, net als de andere leden van het bestuur, verantwoordelijk voor de 
strategische bedrijfsvoering van het bestuur. Het algemeen bestuurslid is aanspreekpunt voor de 
commissies die aan hem/haar zijn toegewezen en is, op uitnodiging, aanwezig bij 
commissievergaderingen en brengt aangedragen punten vanuit de commissie in bij het bestuur. 
Je bent in staat om jouw commissies te sturen op het tijdig inleveren en het uitvoeren van 
jaarplannen. Jij coacht en ondersteunt jouw commissies, je denkt mee over mogelijkheden en 
biedt ondersteuning aan commissieleden betreft communicatie en/of structuur. Jij bent 
contactpersoon voor alle leden van de RCP, leden kunnen bij een algemeen bestuurslid terecht 
voor klachten en signalen. Als algemeen bestuurslid ben jij een verbinder, heb je goede 
mensenkennis en empathisch vermogen. Je kunt goed luisteren en doorvragen en weet 
daadwerkelijke issues goed boven tafel te krijgen. Jij assisteert en vervangt, indien nodig, een 
ander bestuurslid in diens taken. 
 
 
Ruiterclub Pijnacker is op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond: 
- Je hebt affiniteit met paarden. Kennis over paarden is mooi meegenomen, maar geen 

must; 
- Je hoeft niet bedrijfskundig onderlegd te zijn. Fijn als je dit bent, maar een aantal andere 

bestuursleden zijn bedrijfskundig goed onderlegd en zullen je hiermee helpen; 
- Je bent een goed voorbeeld als het gaat om communicatie en het tonen van waardering; 
- Je hebt het vermogen om te coachen; 
- Je bent een teamplayer, je inspireert de overige bestuursleden (net zoals zij dat bij jou 

doen) en je commissies; 
- Je bent lid of bereidt lid te worden van RCP en de FNRS/KNHS. 
 
Tijdsbesteding 
De functie van algemeen bestuurslid is vrijwillig (maar niet vrijblijvend). Je bent circa 2 tot 6 uur 
per week kwijt aan deze functie, soms iets meer. Bij het oplossen van een acuut probleem en in 
de periode dat de jaarplannen moeten worden ingeleverd is dit meer. Daarnaast vindt er 
minimaal 1x in de 4 weken een (bestuurs-)vergadering plaats. Wij verwachten dat jij hieraan 
deelneemt. 
 
Interesse? 
Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer informatie over deze vacature? Neem contact op met 
Bianca Tigchelaar, voorzitter via voorzitterrcp@gmail.com. 


