Profiel
Bestuurslid
KNHS Regio Noord-Brabant

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten voor het KNHS-regio bestuur van
Noord-Brabant. De verkiezingen zijn op de najaars Algemene Leden Vergadering.
Staat nu op de kalender voor 28 oktober 2020.
De taken van de KNHS Regio Noord-Brabant zijn:
▪ Helpt en faciliteert haar individuele leden, verenigingen en sportaanbieders.
▪ Stimuleert de paardensport in de breedste zin in haar regio.
▪ Stimuleert een goede verbinding tussen de actieve en passieve liefhebbers van de
paardensport.
▪ Is een integere en betrouwbare partner.
▪ En legt verantwoording af tijdens de tweemaal jaarlijkse ALV’s aan de leden van de
regio Noord-Brabant.
▪ Stelt jaarlijks een regionaal beleidsplan op gebaseerd op het KNHSmeerjarenbeleidkader.
Voor het bestuurslid van een KNHS-regio Noord-Brabant geldt:
▪ Maakt deel uit van een collegiaal bestuur waarin bestuursleden met verschillende
kennis en achtergrond elkaar aanvullen.
▪ Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor aansturing van de Regionale KNHS.
▪ Het bestuurslid heeft in het bestuur en in eigen nog te bepalen portefeuille grote
vrijheid van handelen.
▪ Houdt het algemeen ledenbelang voor ogen.
▪ Ziet het gemeenschappelijk (regionale) KNHS-belang, verwoord in het (regionale)
KNHS (meer)jarenplan als leidend.
▪ Opereert vanuit een externe oriëntatie dicht bij het lid en de vraag vanuit de leden.
Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:
▪ Minimaal een maal per maand vergaderen met het hele bestuur. (Meestal op de
eerste maandag van de maand)
▪ Draagt zorg voor een adequate invulling van de aan hem of haar toegewezen
portefeuille.
▪ De portefeuille zal bepaald worden door de interesse van de kandidaat en behoefte in
het bestuur.
▪ Investeren in en benutten van relevant netwerk en achterban.
▪ Er wordt een kilometer en dagdeel vergoeding uitgekeerd voor aanwezigheid bij
vergaderingen en activiteiten aangewezen door het bestuur.
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Structuur
Het Regiobestuur KNHS Noord-Brabant houdt
zich bezig met de hippische (sport)activiteiten
in haar gebied, zowel prestatief als recreatief.
Het Regiobestuur bestaat uit een oneven
aantal leden:
1. Voorzitter
2. Vicevoorzitter
3. Algemeen Secretaris
4. Penningmeester
5. Portefeuillehouder Materialen
6. Portefeuillehouder Recreatiesport
7. Portefeuillehouder Wedstrijdzaken
8. Portefeuillehouder Jeugd &
Opleidingen
9. Portefeuillehouder Marketing en
Communicatie

Vereiste ervaring/competenties
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bestuurlijke ervaring is een voordeel maar niet essentieel
Wil graag werken in teamverband en uitvoeren van werkzaamheden, zoals
overeengekomen in de regio vergadering
Passie voor de paardensport
Brede belangstelling voor alle facetten van de sport
Gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen; weet om te gaan met tegengestelde belangen
Heeft oog en oor voor wat er in ‘de omgeving’ gebeurt
Van onbesproken gedrag
Humor

Voor verdere informatie en sollicitatie:
Gaarne vóór 1 augustus 2020
Jacques van der Harst
Mobiel: 06 10066801
E-Mail: vanderharst@kpnplanet.nl
Voorzitter KNHS Regio Noord-Brabant

Pagina 2 van 2

Versie 12 mei 2020

