
VACATURE: Bestuurslid The Hague Royals 

Wij zijn The Hague Royals en wij hebben topbasketbal terug naar Den Haag 

gebracht. Sinds het seizoen 2020-2021 hebben wij een licentie voor de Dutch 

Basketball League en doen wij mee op het hoogste niveau van het basketbal in 

Nederland. Onze thuiswedstrijden spelen we in de gloednieuwe Sportcampus 

Zuiderpark en we hebben inmiddels een enthousiaste en grote businessclub om ons heen verzameld.  

We willen de enorme potentie van het basketbal in Den Haag op scholen, pleintjes en bij 

verenigingen verbinden aan de voorbeeldfunctie die een topsport-vereniging kan hebben. The Hague 

Royals wil niet alleen als team presteren op het veld, maar ook maatschappelijk meerwaarde bieden 

voor de stad Den Haag.  

Hiervoor zoeken wij een: 

Bestuurslid (M/V) - Penningmeester 
 

Het bestuurslid maakt onderdeel uit van het bestuur van de Stichting The Hague Royals en 

bijbehorende basketbalvereniging en levert een fundamentele bijdrage aan het opzetten van de 

organisatie achter The Hague Royals. In een driekoppig bestuur worden de werkzaamheden verdeeld 

op basis van specialisme en capaciteit, maar wordt er gewerkt volgens een collegiale 

bestuursstructuur.  

Het bestuurslid moet beschikken over: 

• Denkniveau op minimaal hbo-niveau, met een waardevolle opleiding financiën of 

equivalente ervaring;  

• Ervaring met het besturen van een stichting of vereniging, bij voorkeur als penningmeester, 

en een visie over bestuurswerk bij een sportclub; 

• Kennis van zaken om de administratieve en financiële kant van een topbasketbalclub op te 

zetten en te runnen. Jij bent écht in control; 

• Geloof in de visie van The Hague Royals en de energie en tijd om deze werkelijkheid te 

maken; 

• Lef, doorzettingsvermogen en de capaciteiten om een nieuwe organisatie te helpen 

opzetten; 

• Minimaal 8u/week om vrijwillig te bouwen aan The Hague Royals; 

• Affiniteit met sport, het liefst met basketbal in het bijzonder. 

Wat wij bieden: 

• Een kans om met ons de basketbalbeweging in Den Haag en omgeving te activeren; 

• Een kans om als bestuurslid van The Hague Royals een bijdrage te leveren aan de 

professionele basketbalsport in Nederland; 

• Samenwerking in een enthousiast en energiek team; 

• Front-row seats bij dé flitsende nieuwe speler in de DBL: The Hague Royals. 

Vragen? Mail ons dan op martwaterval@thehagueroyals.nl. Wij drinken graag een digitaal bakkie 

koffie met je om meer toelichting te geven.  


