
Vacature: Sportparkcoördinator Sportpark Marco van Basten 

Per direct is het bestuur van Stichting de Noordpunt op zoek naar een nieuwe 
Sportparkcoördinator op Sportpark Marco van Basten. Als Sportparkcoördinator ben je de 
spil in het web op dit prachtig gelegen park. Op ons sportpark zijn vier sportverenigingen 
en de kinderdag- en buitenschoolse opvang van Partou gevestigd. Voor deze partijen ben je 
het aanspreekpunt namens het bestuur. Tevens ondersteun je het bestuur met secretariële 
werkzaamheden. 
Een belangrijke bron van inkomsten komt uit de kantine. Goede in- en verkoop en de 
coördinatie van de bezetting (ingevuld door vrijwilligers van de verenigingen), behoren ook 
tot jouw werkterrein. 
Naast de omzet die de sportverenigingen genereren is het ons doel om de inkomsten te 
verhogen door ons flexibel in te delen paviljoen te verhuren voor diverse bijeenkomsten, 
trainingen en vergaderingen. Als Sportparkcoördinator doen wij een beroep op jouw 
ondernemende geest om dit verder te ontwikkelen. 

Algemene taken 
• Centraal aanspreekpunt voor interne- en externe communicatie 
• Positionering van het Sportpark in de wijk en vinden van nieuwe samenwerkingen 
• Bewaken agenda, planning en bezetting op het sportpark 
• Stichtingsbestuur adviseren en assisteren bij de implementatie van besluiten 
• Verenigingen faciliteren bij hun activiteiten en het stimuleren van onderlinge 

samenwerking (nauw betrokken bij commissies) 
• Aanspreekpunt namens bestuur voor de kinderdagopvang (vaste huurder) 
• Coördineren en uitbouwen van externe verhuur van ruimtes op het park 
• Bewaken in- en verkoop/ bar coördinatie kantine 
• Aansturen externe contractpartners (schoonmaak en overig onderhoud) 

Eigenschappen gewenste kandidaat 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel  
• Zelfstandig en professioneel 
• Ondernemend en resultaatgericht 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Affiniteit met horeca is een pré 
• Een groot hart voor sport en het verenigingsleven  

Wij bieden 
• Flexibele werktijden en ruimte voor creativiteit 
• Parttime functie van 28-32 uur per week (bespreekbaar) 
• Salariëring tussen de € 2.156 en € 2.800 bruto per maand, gebaseerd op fulltime 

dienstverband (40 uur) 
• Vakantiegeld en 5 weken vakantie per jaar 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie of heb je vragen? Reageer dan per mail naar 
contact@vanbasten-sportpark.nl . 

Reageren kan tot uiterlijk 1 oktober. Op woensdag 9 oktober willen wij de gesprekken 
inplannen. (mocht dit echt niet kunnen geef dit dan aan bij de sollicitatie). 
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