Profiel Portefeuillehouder Recreatiesport voor Mendistrict
Zuid
De KNHS is er voor u!








De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters.
De KNHS staat dicht bij de paardensporter. Sterker nog: wij zijn er voor de sporters.
Daarom heeft de KNHS een nieuwe opzet gekregen: kortere lijnen, meer inspraak.
De KNHS wil deskundige inbreng vanuit de regio’s om samen vorm te geven aan
nieuw sportbeleid, dat leidt tot verdere ledengroei en toenemende sportparticipatie.
De KNHS heeft aan de regio’s en mendistricten belangrijke taken toegekend
waaronder het behartigen van de belangen van de recreatiesporters. Daartoe is in elk
bestuur van regio en mendistrict een portefeuillehouder recreatiesport aan het
(dagelijks) bestuur toegevoegd. Deze portefeuillehouder is qualitate qua tevens lid
van het Recreatiesportforum.
De huidige portefeuillehouder Recreatiesport in Mendistrict Zuid is aftredend en
herkiesbaar.

Spreekt dit u aan? Maak dan uw belangstelling voor de functie van

portefeuillehouder recreatiesport
kenbaar bij het bestuur van het mendistrict.
Heeft u de juiste kennis en kwaliteit in huis?
Bent u de persoon, die:
 bestuurlijke ervaring heeft;
 affiniteit heeft met en pleitbezorger 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 de vertaalslag
maakt naar het regionale beleid;
 een inspirerende, empathische en resultaatgerichte attitude heeft;
 een uitgebreid netwerk heeft, waardoor u weet wat er leeft, en een netwerker bent
naar de stakeholders in uw regio;
 boven de partijen staat, een strategische visie heeft, niet in details vervalt en het
totaalbelang laat prevaleren boven deel- of privébelangen;
 als een goede communicator een spilfunctie in de regionale recreatieve
sportbeoefening wil vervullen; die een luisterend oor heeft, in staat is om wat er leeft
te vertalen en ingezet beleid weet uit te leggen en te propageren;
 samen met de andere regiobestuursleden als een team wil opereren om de sport,
met name de recreatie, in de regio een ‘boost’ te geven;
 tijd en energie in deze rol binnen uw sportbond wilt steken;
 een sleutelrol in de regio en als lid van het Recreatiesportforum in de samenwerking
tussen het mendistrict en ‘Ermelo’ wil spelen;
 in het bezit is van een auto en rijbewijs.
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Het Recreatiesportforum komt circa viermaal per jaar bij elkaar, doorgaans in Ermelo, maar
ook op andere paardensportlocaties kan bijeengekomen worden. Uw kilometers worden
vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.
Ja, ik ambieer deze functie!
Stuur dan een e-mail voor 8 oktober 2018 naar de secretaris van Mendistrict Zuid, Dorothea
van der Hulst via mail secretariaat@districtzuidmennen.nl. Zet daarin waarom u denkt dat u
de geschikte persoon voor deze functie bent. Een sollicitatiegesprek is onderdeel van de
selectieprocedure.
De portefeuillehouder recreatiesport van een regio wordt digitaal in functie gekozen door de
algemene ledenvergadering van de regio. De algemene ledenvergadering waarop de uitslag
van deze verkiezing bekend gemaakt wordt is op 28 november 2018.
Wilt u meer weten over deze functie?
Neem contact op met de voorzitter van Mendistrict Zuid, Wilfried Lempens, via mail
w.Lempens@lempensheftrucks.nl of telefonisch 06 53 23 57 21.
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