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Functieprofiel | Functionaris NAC NABV 

Binnen het Nationaal Airsoft Centrum (NAC) van de NABV werken functionarissen als marshall, scheidsrechter, 

gastheer en/of instructeur afhankelijk van de activiteit waarop ze ingepland zijn.  

Functionarissen NAC bewaken de fysieke en sociale veiligheid en staan zo voor een sportklimaat waar ervaren én 

beginnende airsoftsport beoefenaars zich welkom voelen. Als ambassadeurs voor de airsoftsport én de NABV zijn 

ze behulpzaam, gastvrij en duidelijk in het uitspreken van verwachtingen over het gedrag van bezoekers, sporters 

en andere stakeholders.  

Functionarissen worden aangestuurd door en rapporteren aan de beheerder(s) van het NAC.  

Taken functionaris NAC 

• Voorbereiden trainingen, evenementen en wedstrijden (o.a. klaarzetten, opbouwen, afbreken en 

opruimen etc.); 

• Begeleiden trainingen, evenementen en wedstrijden (o.a. ontvangen sporters en toeschouwers, 

instrueren, communiceren, arbitreren etc.); 

• Ingangscontrole  en controleren speelgerechtigheid sporters (o.a. lidmaatschap, introducé-verklaring, 

materiaal etc.); 

• Informeren over regels (o.a. huisregels, NABV-regels, wetgeving) op positieve wijze; 

• Informeren over airsoftsport, lidmaatschap NABV en sportaanbod NAC; 

• Bij calamiteiten: assisteren bij evacuatie alle bezoekers. 

Gevraagde kennis & ervaring 

• Kennis van en ervaring met airsoftsport; 

• Minimaal een jaar ervaring met het beoefenen van airsoft.  

Competenties 

• Beslissen en activiteiten initiëren; 

• Goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Samenwerken en overleggen; 

• Materialen en middelen inzetten; 

• Ethisch en integer handelen;  

• Instructies en procedures opvolgen. 

Bijzonderheden 

Voor de Functionaris NAC geldt een proefperiode van vijf (5) diensten. Omdat er gewerkt wordt in een team met 

vrijwilligers en medewerkers, en het wenselijk is dat er een match is met het team en de werkzaamheden, vindt 

na die vijf diensten een gesprek plaats met een medewerker.  

Inzet & Beloning  

De Functionaris NAC is een vrijwilliger. Dat betekent dat de functie onbezoldigd is. Onkosten (o.a. reiskosten) 

worden vergoed. Voor het NAC werkt de NABV met diensten (avond doordeweeks / weekenddag). Een dienst 

neemt 5 tot 7 uur in beslag. We verwachten een minimale inzet van 12 uur per maand voor deze functie.  


