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VERSTERKING COMMISSIE FLYBALL 

  
De Commissie Flyball zoekt versterking! 

 
Wat doet de Commissie Flyball? 
 
De Commissie Flyball is het besluitvormende orgaan voor Flyball binnen de Raad van 
Beheer. De Commissie Flyball bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 commissieleden. Zij is 
verantwoordelijk voor o.a.:  

•  Het vormen van het beleid rondom de sport Flyball. 
•  Toezien op de naleving van de reglementen. 
•  Reglementen Flyball. 
•  Beheer toernooikalender flyball/toekennen aangevraagde toernooien aan 

verenigingen 
•  Ondersteuning van organisaties flyballtoernooi aan verenigingen  
•  Beheer van de begroting Flyball  
•  Deelname aan diverse werkgroepen  

De commissie heeft aantal werkgroepen die zich bezighouden met specifieke onderwerpen, 
promotie, opleiding, officials, wedstrijdsecretariaat en FCI. In elk van deze werkgroepen is zij 
onderdeel maar zitten verschillende samenstellingen. 

 
Naar wie is de Commissie Flyball op zoek? 
 

De Commissie Flyball zoekt vertegenwoordigers van verenigingen en/of officials die de 
passie en bereidheid hebben om zich in te zetten voor de sport Flyball.   
De Commissie Flyball vergadert circa één keer per maand op diverse locaties of online. 
Daarnaast worden lopende en ad hoc zaken onderling met elkaar besproken en zo mogelijk 
afgehandeld.  
Als lid van de Commissie zal je de volgende capaciteiten moeten bezitten: 

•  Affiniteit met de sport Flyball. 
•  Beslissingen kunnen doorvoeren zonder enige vorm van persoonlijk belang. 
•   Kunnen omgaan met democratische besluitvorming, dit houdt in dat je 

een commissiebesluit waar jij anders over denkt naar buiten toe moet 
kunnen verdedigen en uitdragen. 

•  Denken en handelen in de geest van de sport Flyball. 

Ben jij de persoon die we zoeken ? 

Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 01 maart  2022 een mail 
naar info@flyballcompetitie.nl voorzien van jouw motivatie, waarin je aangeeft waarom jij 
denkt de geschikte kandidaat te zijn om invulling te geven aan deze vacature. 

Mocht je vragen hebben of alleen interesse/tijd hebben voor deelname in een werkgroep, 
wat qua tijd inspannen verschilt per groep maar ook per deel van het seizoen. Dan kun je 
ook mailen naar info@flyballcompetitie.nl  

mailto:info@flyballcompetitie.nl
mailto:info@flyballcompetitie.nl

