
De Koninklijke Haagsche Golf & Country Club is opgericht In 1893 en viert dit jaar haar 125-jarig 
bestaan. De club heeft een rijke historie. De 18 holes golfbaan, is gelegen in het Wassenaars duingebied 
en staat nationaal en international hoog aangeschreven. 

De club heeft totaal circa 1450 leden, waarvan 1250 golfspelende leden. De club wordt enerzijds 
gekenmerkt door gevoel voor stijl en tradities maar kent anderzijds ook een ongedwongen karakter 
en actief clubleven. Hoge ambities ten aanzien van de kwaliteit van de baan, de service en gastvrijheid 
naar haar leden en gasten en ten aanzien van de sportieve prestaties zijn daarbij leidend.

De Koninklijke Haagsche Golf & Country Club zoekt per 1 januari 2019 een

SECRETARIS-ADMINISTRATEUR
 M/V VOOR (BIJ VOORKEUR ) 40 UUR PER WEEK

 WAARBIJ HIJ/ZIJ FUNCTIONEERT ALS “CLUBMANAGER”

De secretaris-administrateur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de vereniging. 
Hij/zij is met de andere medewerkers hét aanspreekpunt voor leden en gasten. Hij/zij ondersteunt het 
bestuur bij de besluitvorming, inclusief de opstelling van de begroting en de bewaking van de realisatie 
van de budgetten. Hij/zij geeft uitvoering aan het bestuursbeleid en is eindverantwoordelijk voor de 
algehele bedrijfsvoering. Dit betreft o.a. het aansturen van het personeel (medewerkers van het 
secretariaat, greenkeeping staf, en starters) alsmede de zorg voor het onderhoud van de baan, 
het clubhuis en de bijbehorende terreinen.

Functievereisten
• Goed analytisch vermogen en minimaal HBO werk- en denkniveau
•	 Aantoonbare	ervaring	op	het	gebied	van	het	voeren	van	een	financiële	administratie	en	ICT
• Vertrouwd met werken met gangbare softwareprogramma’s (Excel, PowerPoint etc)
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands en Engels)
• Leidinggevende ervaring in een (verenigings-)omgeving met verschillende belanghebbenden  
 (leden, gasten, personeel, horeca, en externen)
• Kennis en ervaring met een “gastvrije vorm” van dienstverlening 
• Bekendheid met regelgeving op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van golfbanen
•	 Affiniteit	met	de	(top-)golfsport	

Eigenschappen
• Dienstverlenende instelling, gevoel voor verhoudingen (binnen een vereniging)
• Sociaalvaardig en representatief
•	 Vermogen	om	goed	en	efficiënt	te	organiseren
• Proactief, probleemoplossend, “hands on”, kunnen “leveren”
• Bereid om ook op avonden en in weekenden vergaderingen bij te wonen en te notuleren 
• Positief ingesteld, motiverend
• Sportief en “sportminded”
• Golfer/golfster

Arbeidsvoorwaarden
De honorering voor deze veelzijdige en zelfstandige functie is passend.

Solliciteren
Uw sollicitatie, vergezeld van uw CV, kunt u per e-mail of per post vóór 15 oktober sturen aan: 
E-mail: vacature@khgcc.nl

Postadres
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club
Groot Haesebroekseweg 22
2243 EC Wassenaar
t.a.v. Mevrouw C.A.A.M. Barge-Coebergh, secretaris bestuur KHG&CC

Additionele	schriftelijke	en	mondelinge	informatie	met	betrekking	tot	het	profiel	van	deze	functie	
kunt u opvragen bij het secretariaat@khgcc.nl (tel. 070-5179607).

Voor algemene informatie kunt u ook de website raadplegen: www.khgcc.nl
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