
 
 
 

VACATURE 
 
Ook dove mensen sporten! Dovensport kent een lange historie. De oprichting was in 1926. Per 1 januari 2009 is 
Dovensport verzelfstandigd. Daarmee is de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) dé 
sportorganisatie voor doven in Nederland. De missie van de KNDSB is om zoveel mogelijk doven en slechthorenden 
naar eigen wensen en mogelijkheden te laten sporten. Zowel op recreatief als prestatief niveau. 
 
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe we de dovensport in de toekomst sterker 
kunnen maken ten dienste van auditief beperkte sporters. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het 
meerjarig strategisch plan is de basis voor de werkzaamheden van het bestuur. In verband met het aflopen van de 
interim periode van de huidige secretaris is de KNDSB voor haar hoofdbestuur op zoek naar een:  
 

SECRETARIS 
(vrijwilligersfunctie / variabele uren, gemiddeld 4 - 8 uur per week) 

 
De secretaris is onderdeel van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter, vice-voorzitter en de 
penningmeester. Met hen heb je tweewekelijks online overleg en met het hoofdbestuur heb je elke twee maanden 
overleg.  
Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van ingekomen stukken, het agenderen van vergaderstukken en 
onderwerpen, het bewaken van de voortgang van de uitvoering van bestuursbesluiten en overige secretariële 
taken. Tenslotte geef je op toerbeurt met de andere bestuursleden acte de presence bij gelegenheden als lustrum 
festiviteiten en onderscheidingen van voor de KNDSB belangrijke individuen. 
 
Jij bent 

● betrokken bij de dovensport en/of je hebt hier affiniteit mee 
● een teamspeler 
● een pragmatisch ingesteld iemand met een hands-on mentaliteit 
● goed in de Nederlandse taal, in woord en geschrift 
● iemand die inzicht heeft in de maatschappelijke belangen van dovensport en sport voor auditief beperkten 
● iemand die bij voorkeur ervaring heeft met besturen en de werkzaamheden van een secretaris 

 
De KNDSB biedt jou: 

● ambitieuze en hardwerkende mede-bestuursleden die voor het gestelde doel gaan 
● een informele en actiegerichte werksfeer 
● reiskostenvergoeding 
● in overleg een onkostenvergoeding 

 
Solliciteren 
Durf jij deze verantwoordelijke taak aan?! Stel je dan uiterlijk 23 mei 2019 kandidaat als secretaris.  
Dit kan door je motivatie en CV te e-mailen naar Jeroen Jansen, voorzitter KNDSB. Het e-mailadres van Jeroen is: 
voorzitter@kndsb.nl.  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNDSB benoemt bestuursleden voor het hoofdbestuur. Op 21 juni 
2019 stemt de ALV over de binnengekomen kandidaatstellingen. Als kandidaat krijg je gelegenheid om kort je 
kandidaatstelling toe te lichten tijdens de ALV. 
 
Vragen over deze functie? Neem dan contact op met Jeroen Jansen, voorzitter KNDSB door een e-mail te sturen 
naar: voorzitter@kndsb.nl.  
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