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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: Penningmeester 
 
Vacature: 
Huidige penningmeester heeft aangegeven nog te willen blijven, maar stelt zijn functie ter 
beschikking voor iemand anders die het wilt overnemen. Wegens nieuwe baan maakt het voor hem 
lastiger om door te gaan als penningmeester. Vandaar een oproep voor iemand die hopelijk zich 
geroepen voelt om iets te betekenen voor de KNDSB. 
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie en planning & beheer en 
verdere rapportage aan het bestuur. De bestuursvergaderingen vinden ca. 6-8 keer per jaar plaats. 
De aan de functie gerelateerde onkosten worden vergoed volgens een daarvoor vastgesteld 
declaratiereglement. Op basis van de belangstelling van kandidaat-bestuursleden kan eventueel een 
aanpassing van de huidige verdeling van de bestuursposten besproken worden. 
 
Het bestuur roept belangstellenden (zowel doof als horend) op naar deze vacature te solliciteren. 
 
Wat wij vragen: 

 betrokken bij sportbeoefening in en grote affiniteit met de D/SH-gemeenschap  

 beschikt over algemeen financieel inzicht (boekhoudkundig en cijfermatig) en enig ervaring 
met accountancy  

 teamwerker met bestuurlijke ervaring en een financiële beroepsachtergrond  

 in staat om bestuursbesluiten te (laten) vertalen in financieel beleid 

 streven heeft om de KNDSB financieel gezonder en sterker laten maken 

 inzicht in maatschappelijke belangen van de dovensport zoals wedstrijd- en recreatiesport, 
jeugd- en seniorensport en dergelijke  
 

Wat wij bieden: 

 Reiskostenvergoeding (in overleg) 

 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  office@kndsb.nl. 
 
Deadline: 30 September 2020 
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