
  

  
          

Rugby Academy ZuidWest is op zoek naar een bestuurslid met portefeuille ‘projecten’ 
 
Rugby Academy ZuidWest (RAZW) 
RAZW is een stichting die in Zuid-Holland rugby-opleidingen verzorgt voor rugby-talenten die 
het beste uit hun ontwikkeling in onze sport willen halen door middel van een intensief 
meerjarig programma voor scholieren (junior academy programma) en jong volwassenen 
(senior academy programma).  
De opleiding wordt uitgevoerd door professionele rugbycoaches, trainers strength & 
conditioning, sportpsychologen & sportdiëtisten onder leiding van een Technisch Directeur.  
De organisatie wordt verder geheel gedragen door vrijwilligers in bestuurs- en andere 
ondersteuningsfuncties.  
 
De Rugby Academy maakt deel uit van een landelijk netwerk van rugby academies, en 
leverde diverse spelers af die inmiddels voor de nationale dames- & herenteams van Oranje 
uitkwamen. RAZW biedt het programma op dit moment aan in Leiden en Den Haag. 
 
Het bestuur 
Bestuursleden zijn afkomstig uit (kringen rondom) de rugbyclubs in de regio, maar opereren 
onafhankelijk daarvan. Er wordt op toegezien dat in de samenstelling voldoende spreiding 
over clubs gehandhaafd wordt. 
Naast de gebruikelijke functies voorzitter, secretaris en penningmeester, telt het bestuur 
leden met een portefeuille met meer organisatorische taken ten aanzien van de beide 
opleidingslocaties en/of specifieke programma-onderdelen. 
 
In verband met de groei van omvang en aard van de activiteiten van de Academy is er 
behoefte aan een bestuurslid dat zich richt op projecten, zoals: 

• sponsoractiviteiten: werven van sponsoren voor de Academy en/of specifieke events 
of programma onderdelen,  …… 

• launching van het senior programma in ZW: inregelen van locaties & faciliteiten, 
contacten clubs tbv werving spelers, …… 

• voorbereiden van locatie RAZW in de regio Rijnmond: onderzoeken (meest) geschikte 
accommodatie, opbouwen contacten met Topsport Talenten-school en andere 
onderwijs instellingen, overleg met clubs in deze regio, …… 

 
Wat vragen wij van onze nieuwe bestuurslid? 
Een hart voor de rugbysport en de ontwikkeling van jonge mensen. Organisatietalent, 
enthousiasme, soepele omgangsvormen, incasseringsvermogen en boven alles: vermogen 
tot samenwerking. De functie vergt (gemiddeld) 3 tot 10 uren per week tijd voor de eigen 
taken. Daarnaast vergadert het bestuur maandelijks.      
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit 
rugbykringen in de regio Rijnmond.  
 
Meer weten?  Neem contact op met   Marten Vente  
tel. 06 53 213 642  of  voorzitter@rugbyacademyzuidwest.nl 


