
 
 

Vacature Voorzitter KNDSB 

 

Op korte termijn zoekt de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond een 

verbindende voorzitter die samen met de overige bestuursleden de 

dovensport een herkenbaar gezicht wil geven zowel naar binnen als naar 

buiten. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur willen we 

nadrukkelijk ook vrouwen oproepen om te solliciteren. 

 

Over de KNDSB 

De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is dé sportbond voor doven en 

slechthorenden in Nederland. De KNDSB is er voor alle auditief beperkte sporters. Zowel 

recreatieve sporters, breedtesporters als ook wedstrijdsporters zijn welkom bij de KNDSB. Er 

zijn verschillende sporttakken waaronder atletiek, bowling, wielrennen/MTB, golf, judo, 

schaken, schieten, tennis, voetbal, volleybal en zwemmen. Waar reguliere sportbonden zich 

bezighouden met Nationale Dovensport doet de KNDSB dat internationaal zodat de sporters 

deel kunnen nemen aan internationale sportevenementen. Daarnaast heeft de KNDSB ook 

een rol in adviseren en ondersteunen van sporters met auditieve beperking. 

 

De KNDSB wordt bestuurd door een bestuur (bestaande uit minimaal 3 en maximaal 7 

personen) en diverse landelijke commissies met enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van 

de KNDSB is verantwoordelijk voor het beleid. Daarnaast heeft het bestuur een 

toezichthoudende rol, als klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de sporters.  

 

Vergadercyclus 

Het hoofdbestuur vergadert ongeveer zesmaal per jaar of digitaal. Daarnaast vindt tweemaal 

per jaar een Algemene Vergadering plaats. Verder wordt van het hoofdbestuur op 

wisselende momenten grote inzet en bereikbaarheid verlangd. 

 

 



 

Competenties 

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste bestuurder die: 

• een besluitvaardige teamspeler is en een echte verbinder. 

• een groot sporthart heeft en begrijpt wat er speelt in het KNDSB-landschap met 

aantoonbare affiniteit met de dovensport en mensen met een auditieve beperking 

• enige beheersing heeft van de Nederlandse Gebarentaal 

• Uitgebreide ervaring meebrengt vanuit het bedrijfsleven en/of de overheid en/of de 

sportwereld. 

• beschikt over ruime ervaring als bestuurder in verschillende bestuursvormen 

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een rijk netwerk op nationaal 

niveau. Internationale ervaring zou mooi zijn. 

• visie en bij voorkeur ervaring heeft met innovatie van bestuur en organisatie. 

• het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen 

onderschrijft. 

• zich wil inzetten voor het (zelf of door anderen) vertegenwoordigen van de KNDSB in 

internationaal verband. 

• beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen. 

 

Overige competenties: 

• Duidelijke visie 

• Diplomatiek, gevoel voor intermenselijke verhoudingen 

• Transparante, zuivere en integere werkwijze 

Procedure 

Volgens de statuten van KNDSB benoemt de Algemene Vergadering de nieuwe voorzitter. De 

kandidaat dient een auditieve beperking te hebben. Kandidaten worden voorgedragen ter 

verkiezing aan de Algemene Vergadering. De gekozen voorzitter wordt benoemd voor een 

periode van 4 jaar (met de mogelijkheid eenmaal voor 4 jaar herkozen te worden). De 

werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u mailen met Luuk Ruinaard (interim-voorzitter) 

luuk.ruinaard@kndsb.nl.  U kunt uw motivatie en CV tot 16 januari per e-mail sturen het 

zelfde e-mailadres. 

Het bestuur streeft er naar dat in de Algemene Vergadering van 10 februari 2023 de 

kandidaat ter benoeming zal worden voorgedragen aan de leden. 

 

 


