
         Werken bij GC De Dorpswaard is werken bij een unieke 9-holes baan! 
 

 
 
Golfclub De Dorpswaard is een uitdagende 9 holes verenigingsbaan met A status gelegen in de 
uiterwaarden van een oude Maasloop in de Bommelerwaard. De golfclub kent een vereniging met 
een bestuur. Vele vrijwilligers werken in commissieverband mee aan het goed functioneren van de 
club. De exploitatie van de golfbaan, de faciliteiten en de horeca wordt verzorgd door Exploitatie 
Maatschappij Piekengolf BV, een 100% dochter van Vereniging Golfclub De Dorpswaard. 

Bij Golfclub De Dorpswaard is een vacature ontstaan voor een  

 

Clubmanager 
 
 

De functie: 
 
In de functie van clubmanager heb je de dagelijkse leiding over beheer en exploitatie van de 
golfaccommodatie en rapporteer je aan de bestuurder van de B.V.  Je geeft leiding aan 
medewerkers (financiële) administratie, horeca en Servicedesk en stuurt op kwaliteit, kwantiteit en 
effectiviteit van de werkzaamheden. Je onderhoudt contacten met leden, verbindt en zorgt voor 
een gastvrije ontvangst van greenfee spelers. Tevens onderhoud je contacten met 
greenkeeper(s),golfprofessional(s) en vrijwilligers voor baanonderhoud. Je draagt bij aan de 
ontwikkeling van de club en bent resultaatgericht. Vanuit een proactieve houding onderhoud je 
contacten  met de leden van het bestuur en met de voorzitters van de diverse commissies. Verder 
draag je zorg voor een goede en transparante communicatie o.a. via de website en andere social 
media. 
 
 
Het profiel: 
 
* op en top gastheer of gastvrouw 
* ervaring met verenigingsleven en het werken met een mix aan vrijwilligers en professionals, bij 
voorkeur in de sportsector 
* resultaatgericht, daadkrachtig en hebt een hands-on-mentaliteit 
* een flexibele instelling, zowel wat betreft werktijden als realistische prioriteitstelling van 
werkzaamheden 
* beschikt over commerciële ervaring 
* affiniteit met horeca en de daarvoor vereiste papieren (of de bereidheid deze te behalen) 



* representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
* beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
 
 
 
Wij bieden: 
 
* een uitdagende en inspirerende werkomgeving 
* een dienstverband voor de duur van een jaar met de intentie deze bij goed functioneren om te 
zetten in een vast contract 
* passende salariëring 
 
 
Sollicitaties 
 
Heb je interesse in deze functie dan ontvangen wij graag je sollicitatie incl. CV 
vóór 15 mei a.s. via communicatie@dorpswaard.com. Informatie is telefonisch te verkrijgen bij Piet 
de Haas, bestuurder Piekengolf BV tel. 06 53408582 
of Albert van Heijningen, voorzitter Golfclub, tel. 06 20042809 
  

Golfclub De Dorpswaard 
Piekenwaardweg 3 
5331 PD  Kerkdriel 
www.dorpswaard.com 

 


