DOVENSPORT
Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis
voelen, dus in de dovengemeenschap. Dat is al heel lang zo.
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe we de dovensport in de toekomst
(weer) sterker kunnen maken ten dienste van dove en slechthorende sporters, zowel regionaal,
nationaal als internationaal.

Gezocht: VOORZITTER
Vacature:
Per algemene leden vergadering d.d. 30 november 2018 is in het bestuur de bestuursfunctie
voorzitter vacant. Dit betreft een vrijwilligersfunctie. De voorzitter is onderdeel van het dagelijks
bestuur, tezamen met de secretaris en penningmeester. Hieronder staan de bestuurlijke en overige
taken en tevens de kwalificaties binnen het persoonsprofiel van de voorzitter vermeld.
Met het dagelijks bestuur is er bijna wekelijks online overleg. De bestuursvergaderingen met het
algemeen bestuur vinden ca. 4 keer per jaar plaats. Wel worden aan de functie gerelateerde onkosten
vergoed volgens een daarvoor vastgesteld declaratiereglement.
Het bestuur roept belangstellenden (zowel doof als slechthorend) op naar deze vacature te
solliciteren.
Bestuurlijke taken
• De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding aan het hoofdbestuur, zit de
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen van de KNDSB voor.
• De voorzitter ziet in het kader van het hoofdbestuur toe op de taakverdeling binnen het
bestuur, en op het tot stand komen en uitvoeren van beleid.
• De voorzitter vertegenwoordigt de KNDSB intern en extern, nationaal en internationaal.
Overige taken
• De voorzitter vertegenwoordigt de KNDSB in diverse overlegorganen, zoals het overleg met
het NOC*NSF en het ministerie.
• Namens de KNDSB geven de bestuursleden bij toerbeurt acte de présence bij voorkomende
gelegenheden zoals lustrumfestiviteiten, wedstrijden of de uitvaartplechtigheid van ereleden
of andere voor de KNDSB belangrijke individuen.
Persoonsprofiel
• Het gehele hoofdbestuur is betrokken bij sportbeoefening in de dovenwereld en heeft grote
affiniteit met de dovengemeenschap in Nederland. De voorzitter dient op strategisch niveau
te kunnen meepraten over de dovensport in Nederland.
• De voorzitter dient inzicht in maatschappelijke belangen van de dovensport zoals wedstrijden recreatiesport, jeugd- en seniorensport en dergelijke te hebben.
• De voorzitter draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat het bestuur zich kwijt van de door hen
aangenomen bestuurstaken binnen de statuten van de KNDSB en de verplichtingen die
voortkomen uit de taak van de KNDSB als vertegenwoordiger van haar leden, zoals onder
andere blijkt bij de algemene ledenvergaderingen.
• De voorzitter dient gevoel te hebben voor het besturen binnen een sportbond; en in het
verlengde daarvan aan te voelen hoe met diverse externe partijen, zoals NOC*NSF, landelijke
en overige overheden en andere belanghebbenden wordt samengewerkt.
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De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die oplossingsgericht werkt en in staat is om
draagvlak te creëren bij een breed scala aan belanghebbenden.
De voorzitter is een teamwerker met bij voorkeur bestuurlijke ervaring.

Wat wij bieden:
• Reiskostenvergoeding.
• Onkostenvergoeding (in overleg).
• Een informele maar serieuze werksfeer.
• Thee en koffie en uiteraard af en toe een gezellige borrel.
Solliciteren
Voor meer informatie en/of voor de sollicitatie met relevante curriculum vitae kunt u een e-mail
sturen naar mevrouw F. van Winsum (voorzitter) op het e-mailadres office@kndsb.nl.
Deadline: 1 Oktober 2018

