
 

 

GEZOCHT:  
 

KANDIDATEN 
OVERLEGORGAAN  
 
DOOR EENDRACHT VERBONDEN 

 

 HEB JIJ EEN WARM HART VOOR 
HET SPORTPARK DE 

EENDRACHT? 
DAN ZOEKT HET OVERLEGORGAAN JOU! 

Sporten en bewegen is om veel redenen 
belangrijk. Het is dan ook de wens dat iedereen 
dat doet op een manier die zo goed mogelijk bij 
hem of haar past op het sportpark De Eendracht. 
Wil je meedenken en praten over hoe dit zo 
goed, plezierig en veilig mogelijk georganiseerd 
kan worden?  

Dan is dit overlegorgaan wat voor jou! 

 

  

     

  



 

DOOR EENDRACHT 
VERBONDEN 

WAT DOET HET OVERLEGORGAAN? 

Door Eendracht Verbonden is een overlegorgaan 
waarin gebruikers van het Sportpark De Eendracht, 
de gemeente Amsterdam en Stichting De 
Eendracht met elkaar in gesprek gaan over het 
gezamenlijk creëren van een positieve sportcultuur: 
sociaal veilig, plezierig voor iedereen en 
pedagogisch sterk. Het blijft niet bij praten alleen. 
Samen gaan we dingen in gang zetten. Zo dient er 
nagedacht te worden over bijv. het opstellen van 
gedragsregels, het organiseren van een open dag 
of workshops voor trainers of bestuurders. 

 SAMENSTELLING 
Het overlegorgaan wordt momenteel nieuw 
opgericht en zal bestaan uit 10 personen. Zij 
moeten het sportpark zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen. Bij de samenstelling wordt 
daarom gekeken naar een diverse groep 
mensen. Met een verschillende achtergrond, 
maar allemaal met passie voor sport en 
bewegen. 

WAT WORDT ER GEVRAAGD 
VAN JOU? 
Het belangrijkste is energie en gedrevenheid 
voor sport en de tijd en bereidheid om je hier 
vrijwillig voor in te zetten. De verwachting is dat 
je gemiddeld 4 uur per maand bezig bent met 
het overlegorgaan.  

  

BELANGSTELLING? 
Ben je geïnteresseerd om in het overlegorgaan 
Door Eendracht Verbonden te komen? Dan 
kun je dat kenbaar maken op een manier die 
goed bij jou past: een brief, een video of op 
een andere (creatieve) manier. Daarbij is het 
belangrijk dat je laat zien dat je wil helpen om 
het sportpark De Eendracht een fantastische 
plek te maken van Amsterdam Nieuw-West en 
waarom jij een geschikte kandidaat bent. 

Je mag dit mailen naar Liesbeth van de Leur: 
liesbeth@sportparkdeeendracht.nl  

MEER WETEN? 
Wil jij meer weten over dit overlegorgaan, het 
bijhorende profiel of de procedure die we 
volgen? Neem dan contact op: 06-41165173 

 

 


