
Vacature wedstrijdsecretaris

Geïnteresseerd of meer weten?

Edwin Mulder - 06-11081993 
wedstrijdsecretarisjeugd@achilles12.nl 

 

Zorg jij dat al onze teams 
zonder problemen hun wedstrijden kunnen spelen? 

 

In het kort 
Wij zijn op zoek naar een wedstrijdsecretaris die zorgt voor alle
administratieve handeling rondom de teams binnen Achilles’12. 

  
Werkzaamheden 

Als wedstrijdsecretaris zorg je voor de inschrijving of uitschrijving van teams in de
competitie en bekercompetitie, de registratie van teams in Sportlink en voor de

ondersteuning rondom alle wedstrijden (zoals wijzigen van speeldata en/of tijden). Een
groot deel van het werk doe je in Sportlink. Dit alles doe je binnen de reglementen van de
KNVB en de afspraken binnen Achilles ’12 over wedstrijden, trainingen en het gebruik van
velden. Je houdt wijzigingen van spelregels of andere wedstrijdregelingen zoals promotie-

degradatieregeling bij en informeert de betrokkenen binnen de vereniging. Ten slotte heb je
contact met onze groepscoördinatoren en teammanagers. Buiten Achilles ’12 heb je contact

met de KNVB en wedstrijdsecretarissen van andere verenigingen. 
 

Wanneer 
De tijdsinvestering is hoofdzakelijk naar eigen inzicht, maar wel elke dag de mail en app in

de gaten houden en tijdig actie nemen is belangrijk. Nagenoeg al het werk is niet aan
locatie gebonden (je hoeft er niet voor naar het sportpark). 

 
Vaardigheden en kennis 

Als wedstrijdsecretaris heb je te maken met een diversiteit aan contacten zowel binnen als
buiten de vereniging. Je hebt goede communicatievaardigheden, geduld en je werkt

nauwkeurig. Het is handig om kennis te hebben van Sportlink. Ken je Sportlink niet? Geen
punt, wij leren het je! Je denkt ook actief mee over verbeteringen rondom het

wedstrijdgebeuren.  

Wat we je bieden! 
Je werkt in een team en we nemen de tijd om kennis en kunde aan je over te dragen.
De huidige wedstrijdsecretaris werkt je in en geeft je daar waar nodig support. Bekijk
onze folder ‘vrijwilligerswerk bij Achilles ‘12’ om te zien wat we onze vrijwilligers verder

nog bieden. 

Paul Nieuwenhuis - 06-51293283 
secretaris@achilles12.nl 

 

mailto:wedstrijdsecretarisjeugd@achilles12.nl
mailto:secretaris@achilles12.nl

