
 
 

 
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. 
 
In verband met de doorontwikkeling van de dovensport en werkzaamheden is de KNDSB op zoek naar een: 
 

VRIJWILLIGER SECRETARIAAT 
(vrijwilligersfunctie / variabele uren, gemiddeld 3 uur per week) 

 
De vrijwilliger secretariaat ondersteunt het bestuur in het uitvoeren van de secretariële werkzaamheden. Zo 
behandel je minimaal 1x per week de binnengekomen mail en post, hou je in de gaten wanneer welke formulieren 
getekend moeten worden, regel je de tolkuren en hou je het digitale archief bij. Ook verstuur je bijvoorbeeld 
uitnodigingen en nieuwsbrieven naar de netwerk van de KNDSB. Dankzij jou kan het bestuur zich richten op 
besturen, omdat de secretariële zaken tot in de puntjes geregeld zijn. 
 
Jij bent 

● betrokken bij de dovensport en/of je hebt hier affiniteit mee 
● een pragmatisch ingesteld iemand 
● accuraat 
● een kei in het houden van overzicht 
● goed in de Nederlandse & Engelse taal, in woord en geschrift 

 
De KNDSB biedt jou: 

● een informele en actiegerichte werksfeer 
● een vrijwilligersfunctie die je thuis achter je computer op eigen tijden kunt uitvoeren 
● ruimte voor eigen inbreng om secretariële werkzaamheden te verbeteren 
● reiskostenvergoeding 
● in overleg een onkostenvergoeding 

 
Solliciteren 
Wil jij het KNDSB-bestuur ondersteunen en zo bijdragen aan de dovensport?! Meld je dan uiterlijk 31 juli 2019 als 
vrijwilliger secretariaat. Dit kan door een bericht te e-mailen naar Jeroen Jansen, voorzitter KNDSB. Het e-
mailadres van Jeroen is: voorzitter@kndsb.nl.  
 
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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