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Om verder te professionaliseren als regiomarketingorganisatie en 

nog meer de krachten te kunnen bundelen is besloten om regio 

Heerenveen ’n Gouden Plak meer taken te geven (waaronder het 

evenementenbureau) en om te vormen van een vereniging naar een 

stichting. Dit betekent dat het bestuur niet meer wordt gevormd door 

vertegenwoordigers van de leden, maar door mensen met kennis van 

het werkveld van regio Heerenveen ’n Gouden Plak. 

Stakeholders in de regio blijven betrokken bij de organisatie.  

Met het vormen van een Raad van Advies is er een adviesorgaan  

die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. 

Regio Heerenveen ’n Gouden Plak zoekt voor haar bestuur:

Bestuursleden met de volgende profielen:
• Penningmeester / secretaris
• (Online) marketing en communicatie
• Evenementen
• Algemeen 

Profielschetsen t.b.v.  
nieuw bestuur regio 
Heerenveen ’n Gouden Plak

Sinds 2014 is Heerenveen ’n Gouden Plak actief als 
regiomarketingorganisatie voor de regio Heerenveen.  
Als een verbinder en verleider wil Heerenveen ’n Gouden 
Plak zich inzetten voor de regio. Samen met onze inwoners, 
ondernemers en (evenementen)organisaties.  
Het doel is om er samen voor te zorgen dat de hele regio 
Heerenveen ’n Gouden Plak is om te wonen, werken, 
ondernemen en bezoeken. Sport is daarbij hét unique 
selling point van de regio.

De gemeente Heerenveen heeft de ambitie om grote sportieve 

evenementen binnen te halen die bijdragen aan het sportimago van de 

regio. Om deze ambitie te realiseren, stelt de gemeente Heerenveen 

financiering beschikbaar om een evenementenbureau onder regio 

Heerenveen ’n Gouden Plak op te richten. Het evenementenbureau 

ondersteunt daarnaast alle bestaande evenementenorganisatoren 

in de regio. 
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Het profiel van het bestuur als team

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter en 

vier leden. Gezamenlijk draagt het bestuur gezamenlijk 

de eindverantwoordelijkheid van de organisatie. 

Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid, gelijke 

bevoegdheid en zowel gezamenlijke, als ook gedeelde 

verantwoordelijkheid. Daarom heeft het bestuur een 

aantal specifieke expertisegebieden en ervaringen 

vertegenwoordigd. 

Het bestuur is gericht op samenwerken als een team en 

heeft gezamenlijk een breed netwerk binnen en buiten de 

regio Heerenveen. Daarnaast is het bestuur, op basis van 

haar kennis en ervaring,  

een klankbord voor de uitvoerende organisatie.  

Alle bestuursleden hebben  

de volgende competenties:

• Maatschappelijk betrokken en ondernemend,  

 met durf en daadkracht. 

• Hebben ervaring / affiniteit met bestuurswerk.

• Hebben een netwerk binnen en/of buiten de  

 regio (overheid / ondernemers / maatschappelijke  

 organisaties).

• Vinden het inspirerend om op beleids- en  

 visieniveau bezig te zijn en langs die weg regio  

 Heerenveen ’n Gouden Plak verder te brengen.

Profiel penningmeester / secretaris
Naast de algemene competenties  

heeft de penningmeester/secretaris:

• Inzicht in financiële processen

• Jaarlijks, in samenwerking met de uitvoerende   

 organisatie, de jaarrekening en begroting opstelt

Profiel (online) marketing & communicatie
Naast de algemene competenties heeft het bestuurslid 

met het profiel (online) marketing en communicatie:

• Ervaring binnen het vakgebied (regio)marketing  

 en online marketing

• Bewaakt dat het merk in overeenstemming met  

 de visie en missie van regio Heerenveen ’n  

 Gouden Plak efficiënt onder de aandacht wordt  

 gebracht

Profiel evenementen 
Naast de algemene competenties heeft het bestuurslid 

met het profiel online marketing:

• Kennis over het organiseren van evenementen

• Een netwerk binnen de evenementenbranche  

 voor acquisitie, bij voorkeur sport gerelateerde  

 evenementen

Algemeen bestuurslid
Naast de algemene competenties  

heeft het algemeen bestuurslid:

• Oog voor kansen en nieuwe  

 ontwikkeling, innovatief en inspirerend

• Ervaring met het verbinden van partijen 

• Oog voor verbinding tussen partijen, maar ook  

 voor de dynamiek van een landelijk gebied met kernen

• Ervaring met ondernemerssamenwerkingen

Wat kunt u van regio Heerenveen  

’n Gouden Plak verwachten?

Regio Heerenveen ’n Gouden Plak heeft een groot 

netwerk in de regio. Als bestuurslid bent u onderdeel 

van dit netwerk en bent u mede verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van onze regio. De dagelijkse 

werkzaamheden en uitvoering van de activiteiten zijn  

de verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie.  

Het nieuwe bestuur zal zelf haar vergaderfrequentie 

bepalen, naar verwachting zal dit maximaal tien maal  

per jaar zijn. Bestuursleden worden benoemd voor de 

periode van vier jaar.  

Alle functies in het bestuur zijn onbezoldigd.  

Reis- en onkosten worden vergoed. 

Meer informatie en reageren
Wanneer u meer informatie wilt over deze vacatures, dan kunt u contact opnemen met  

de beoogd voorzitter Frank van Hout (06 23 84 51 31) of programmamanager Siepie de Groot (06 50 60 48 58). 

Reageren op deze vacature kan door vóór 22 maart per mail uw motivatie te sturen aan siepie@ngoudenplak.nl. 
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