De Supportersvereniging PSV is op zoek naar: Voorzitter m/v
Vacaturenummer: 1300
Datum aanvang voorzitterschap: 1 januari 2022
De Supportersvereniging van PSV is op zoek naar jou!
Ben jij een PSV supporter in hart en nieren, wil jij de belangen behartigen van de leden van de
supportersvereniging en daarmee ook PSV ondersteunen? Dan zijn wij op zoek naar jou. De
afgelopen 9 jaar was Harrie Timmermans het gezicht van de supportersvereniging PSV. Harrie heeft
aangegeven te stoppen en om die reden zoekt het bestuur van de supportersvereniging een nieuwe
voorzitter. Om de procedure objectief te laten plaatsvinden heeft het bestuur van de
Supportersvereniging het Eindhovense werving en selectiebureau Match Sportdetachering in de arm
genomen.
Wat houdt de functie in?
Als voorzitter van de Supportersvereniging PSV ben jij het gezicht van supportersvereniging en
vertegenwoordig je deze de tijdens wedstrijddagen van PSV en activiteiten van de
supportersvereniging PSV. Maar ook op niet wedstrijddagen ben je het aanspreekpunt voor
bijvoorbeeld de directie van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Hieronder een impressie van hoe
een week van een voorzitter eruit zou kunnen zien.
Het is zaterdagmiddag en vanavond spelen we thuis. Als voorzitter zorg ik er altijd voor dat ik twee
uur voor de wedstrijd aanwezig ben. Mijn mede bestuursleden zijn ook op tijd aanwezig en we
spreken de avond kort door. We zijn als bestuur goed op elkaar ingespeeld en iedereen weet wat er
gedaan moet worden. Ik loop een rondje door ons home en praat bij met onze vrijwilligers. Daarna
loop ik nog even langs de directie van PSV om hen succes te wensen vanavond.
Mijn collega bestuurslid vangt de bezoekende supportersclub op bij het uitvak en samen drinken we
wat en praten we bij. ‘Het is leuk om onze collega’s te ontmoeten, maar uiteraard blijven de punten in
Eindhoven’, geef ik ze mee. De wedstrijd bekijk ik uiteraard vanaf de tribune en bij rust is het 2-0. In
de rust drink ik in ons supportershome wat met mijn mede supporters. Ik beantwoord wat vragen van
supporters die mee willen naar de volgende uitwedstrijd en dan is het alweer tijd voor de tweede
helft. De Rood-Witten scoren nog een keer waarmee de eindstand op 3-0 komt. Een klinkende
overwinning voor PSV. Ik loop snel naar het supportershome, waar het al gezellig is. Ik vang de twee
selectiespelers op, die vandaag nog even met de supporters napraten over de wedstrijd. Na een
gezellige avond keer ik met 3 punten in de zak terug naar huis.
Op zondag beantwoord ik een aantal mailtjes. Maandagavond staat er een bestuursvergadering op
het programma. We bespreken vaste onderwerpen als busreizen / activiteiten en onze financiële
positie. Op woensdag heb ik een telefonische afspraak met Toon Gerbrands, de algemeen directeur
van PSV. Dit naar aanleiding van wat kleine ongeregeldheden tijdens een uitwedstrijd van onze mooie
club. We maken afspraken over hoe we dit in de toekomst beter kunnen regelen. Daarnaast spreken
we kort met elkaar over de rol van de supportersvereniging bij de jaarlijkse open dag. Ik maak wat
kritische kanttekeningen over de vorige open dag en neem de uitnodiging aan om met
verbetervoorstellen te komen. En dan is het weer zaterdag en staat de volgende wedstrijd, deze keer
uit, op het programma. We gaan met 6 bussen op weg naar drie punten. Ik ben vandaag belast met
de begeleiding van een van de bussen. Het is een rustige reis, waarbij wij uiteindelijk helaas maar met
1 punt naar huis gaan. Op de terugweg ontvang ik een appje van Omroep Brabant met de vraag of ze
morgen bij mij langs mogen komen om een item op te nemen met betrekking tot ons 100 jarig
jubileum.

Over de Supportersvereniging PSV
Met ruim 14.000 leden hoort de Supportersvereniging PSV tot de top 3 van Supportersverenigingen
van Nederlandse voetbalclubs. Dankzij de vele en goed georganiseerde activiteiten blijft de
vereniging alsmaar groeien. En niet alleen in regio Brabant, maar door het hele land. De liefde voor
PSV kent geen grenzen. We hebben zelfs leden over de hele wereld verspreid. De
Supportersvereniging PSV is overal. De Supportersvereniging werd opgericht op 1 augustus 1920 en
is daarmee de oudste supportersvereniging van Nederland. Iets waar ze terecht trots op zijn!
De Supportersvereniging PSV heeft tot doel om de echte PSV fan zoveel mogelijk te betrekken bij het
wel en wee van hun club. Eén van de belangrijkste activiteiten is de organisatie van reizen naar
uitwedstrijden in binnen- en buitenland. Daarnaast publiceren ze ook 10x per jaar een prachtig
clubblad genaamd ‘De PSV Supporter’, zijn er regelmatig leuke winacties en organiseren ze bij
thuiswedstrijden voor leden onvergetelijke wedstrijdactiviteiten. Voor de organisatie van die
activiteiten, heeft de Supportersvereniging PSV de beschikking over een eigen Supportershome. Ook
bij wedstrijden van PSV is het PSV Supportershome geopend, zodat hier rondom wedstrijden samen
met andere PSV fans gedronken kan worden op de wedstrijd. Na de wedstrijd komen er twee spelers
van de PSV-selectie naar het Supportershome voor een meet & greet met de supporters. Het
Supportershome ligt aan de noordzijde van het Philips Stadion en is te bereiken via een eigen ingang
en (tijdens wedstrijden) via de noord tribune.
Wat zoekt de Supportersvereniging PSV














Je bent een PSV supporter in hart en nieren;
Je bent of wordt lid van de Supportersvereniging PSV;
Je bent in staat om op diverse niveaus te communiceren, zowel op directie/bestuurlijk niveau
als met verschillende supportersgroeperingen binnen PSV;
Je bent een verbinder, een netwerker en beschikt bij voorkeur over een breed netwerk
binnen de PSV familie;
Je bent gewend om te werken binnen een vrijwilligersorganisatie;
Je bent bereid om tijd vrij te maken om deze functie naar behoren uit te voeren (gemiddeld
een dag in de week);
Je bent positief kritisch en politiek correct: steunen waar het kan, kritisch waar het moet;
Je bent actief op en hebt affiniteit met social media
Het is een pré als je in staat bent om artikelen te schrijven; je schrijft graag (korte) artikelen
zoals bijvoorbeeld een blog na een wedstrijd
Je bent stressbestendig in situaties dat het nodig is;
Je hebt een helicopterview en strategisch inzicht;
Je hebt algemene kennis van financiën, zo kun je de jaarrekening van de vereniging
begrijpen;
Je hebt ervaring in een bestuursfunctie.

De Supportersvereniging biedt jou
Een vrijwillige bestuursfunctie binnen een groeiende vereniging met enthousiaste collega
bestuursleden. We werken hard, maar hebben ook veel plezier en veel voldoening van ons werk.
Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met onze office manager: Michael Deelen via
info@supver-psv.nl
De sollicitatie procedure ziet er als volgt uit: U kunt tot 6 september reageren door uw motivatie
inclusief CV te sturen naar info@matchsportdetachering.nl.
Uiterlijk half september zullen geschikte kandidaten een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
ontvangen. Vermeld in uw e-mail ook duidelijk het vacature nummer (1300)

