
Vacature voorzitter JWSC 
 
De Jacht Werk en Sport Commissie (JWSC) van de NVSW is opgericht om leden te enthousiasmeren 
voor jachttraining en wedstrijden. We doen dit door workshops, trainingen en wedstrijden te 
organiseren gericht op aan de jacht gerelateerde proeven. 
De JWSC wil graag de aangeboren talenten en werkcapaciteiten van onze rassen behouden en 
eigenaren stimuleren om actief met de hond aan het werk te zijn. Hier heeft iedereen belang bij: de 
hond die zowel fysiek als mentaal aan het werk mag, maar ook de baas die door het samenwerken 
een hechtere band met de hond krijgt. 
 
De JWSC is op zoek naar een nieuwe voorzitter die tevens lid is van het Algemeen Bestuur van de 
NVSW. 
 
Als voorzitter van de JWSC, heb je naast interesse en bij voorkeur ervaring met jacht- en 
werkactiviteiten, de kwaliteit om samen met de andere leden van de JWSC activiteiten te 
organiseren voor onze leden. We zijn geen trainingsinstituut, maar proberen wel een zo breed 
mogelijk aanbod te bieden voor onze leden, zodat ze kennis kunnen maken met de verschillende 
aspecten van jacht, werk en spelactiviteiten. Als leden enthousiast zijn geworden om verder te gaan  
met hun hond wordt veelal verwezen naar reguliere trainers en hondenscholen. 
 
Jaarlijks organiseert de JWSC naast trainingen en workshops ook de Club Diploma Dag, een SJP i.s.m. 
de Drentsche Patrijs, Zweetwerkwedstrijden en een schottest. De commissieleden van de JWSC 
verdelen de taken en iedereen is betrokken bij de activiteiten. 
 
Naast het voorzitterschap van de JWSC ben je ook lid van het Bestuur van de NVSW. Uiteraard ben je 
daar de verbindende schakel tussen het Bestuur en de JWSC. Daarnaast verwachten we ook een 
bijdrage aan de overige vraagstukken van de NVSW, zoals je die kunt lezen in het recent vastgestelde 
beleidsplan of in onze verslagen. Kortom, het is een veelzijdige functie. 
 
Als Bestuur verwachten we van de voorzitter van de JWSC 

- kennis van en affiniteit met beide rassen; 
- een open en nieuwgierige houding, je kunt je oordeel uitstellen; 
- denkend en werkend vanuit consensus; 
- een verbindende persoonlijkheid in de JWSC-commissie en het Bestuur; 
- geen schroom om namens de JWSC of NVSW het woord te voeren tijdens bijeenkomsten, 

binnen of buiten de vereniging, of bij opening of sluiting van activiteiten; 
- een gezonde realistische ambitie die je binnen de organisatie met vrijwilligers kan en wil 

verwezenlijken. 
 
De JWSC vergadert over algemeen 10 maal per jaar waarvan 9 maal via Zoom en eenmaal fysiek. Het 
bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar op vrijdagmiddag, afwisselend in de Aker in Putten, of 
via Zoom. Verder is er intensief contact via email en onze whatsapp groep. 
 
Lijkt deze functie je wel iets en wil je graag een bijdrage leveren aan onze mooie vereniging, aarzel 
dan niet om te reageren. Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met de voorzitter van 
de NVSW via voorzitter@nvsw.nl of bel 06 – 30 72 42 47. 
Reacties kunnen (liefst voor 15 augustus) worden verstuurd aan secretaris@nvsw.nl  
 
Wij kijken uit naar je reactie! 
 
Bestuur NVSW 
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