Portefeuillehouder recreatie Regio Noord-Brabant

Profiel Portefeuillehouder Recreatiesport
Noord-Brabant
De KNHS is er voor u!
De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS
hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de regio’s om samen vorm te geven aan
(nieuw) sportbeleid. De KNHS heeft aan de regio’s belangrijke taken toegekend, waaronder
het behartigen van de belangen van de recreatiesporters in de regio. Daartoe is in elk
regiobestuur een portefeuillehouder recreatiesport aan het (dagelijks) bestuur toegevoegd.
De portefeuillehouder recreatiesport is iemand die:
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke ervaring en een sportieve, enthousiasmerende, verbindende en
resultaatgerichte houding heeft;
Affiniteit heeft met en belangenbehartiger wil zijn van de recreatieve
paardensportbeoefening in de brede zin van het woord;
Zich wil verdiepen in het landelijke beleid, dat ten behoeve van de recreatieve
paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens samen met
anderen de vertaalslag maakt naar het regionale beleid (bijvoorbeeld Enjoy the Ride);
Een uitgebreid netwerk heeft binnen de hippische wereld, waardoor hij of zij weet wat
er leeft in de regio;
Als belangenbehartiger van de recreatiesport binnen het regiobestuur wil
samenwerken met de andere regiobestuursleden om de recreatiesport in de regio
een duidelijke positie te geven.
De portefeuillehouder heeft regelmatig overleg met de KNHS, het forumlid voor
recreatie en de regioconsulenten in Brabant over lopende projecten en hun
voortgang.

Als portefeuillehouder recreatiesport speelt u een actieve rol in het verbinden van partijen en
het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio
is sterk afhankelijk van de wijze waarop de portefeuillehouder samen met de regio zelf de
taken inricht. Reiskosten worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.
Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt meldt u dan aan als:
Heeft U interesse in deze functie!
Stuur dan uiterlijk 1 juni 2021 een e-mail naar de secretaris van KNHS regio Brabant Peter
Timmers . Zet daarin waarom u denkt dat u de geschikte persoon voor deze functie bent.
Een sollicitatiegesprek met leden van het bestuur en een gesprek met de
vertrouwenscommissie zal onderdeel van de selectieprocedure zijn.
Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden
behandeld.
De portefeuillehouder recreatiesport wordt op de ALV in september via digitale weg in functie
gekozen door alle KNHS leden van het de regio Noord Brabant.
Wilt u meer weten over deze functie?
Contact informatie: Peter Timmers, secretaris van de KNHS regio Noord-Brabant via het emailadres: pac.timmers@hetnet.nl

Versie: 23 maart 2021

