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Dovensport is een sportomgeving voor sporters met auditieve beperking in zowel Nationaal als 
Internationaal gebied. Waar reguliere sportbonden zich bezighouden met Nationale Dovensport doet 
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond voor Internationale sportomgeving, met name deel kunnen 
nemen aan internationale sportevenementen. Daarnaast heeft de KNDSB ook een rol in adviseren en 
ondersteunen van sporters met auditieve beperking. 
 

Gezocht: Creatieve Webmaster KNDSB (m/v) - Vrijwilligerswerk 
 
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond is voor het vergroten van haar naamsbekendheid op zoek 
naar een enthousiaste webmaster die mee wil werken aan de verdere opbouw van de KNDSB en 
affiniteit heeft met de doelstellingen van de vereniging. KNDSB bestaat in 2026 100 jaar, is een 
vrijwilligersorganisatie en zit in een veranderingsfase, van sportorganisatie voor doven en 
slechthorenden naar een organisatie die er zorg voor zal dragen dat sporters kunnen deelnemen aan 
internationale wedstrijden. 
 
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond zoekt voor haar organisatie en het bestuur een fanatieke 
en creatieve webmaster. Op korte termijn wordt nieuwe website voor KNDSB via AllUnited gelanceerd. 
Het zou heel mooi zijn als enthousiaste webmaster in aanloop tot lancering betrokken wordt.   
 
Taken: 

• Beheer van Website en Social Media 
o Operationeel houden van de website 
o Plaatsen van nieuws- en videoberichten vanuit het bestuur en coördinatoren 
o Bewerken en up-to-daten van pagina’s 
o Creatieve inbreng voor werving donaties en sponsors 
o Verbetervoorstellen kunnen doen om KNDSB interessanter te kunnen maken 
o Koppelen met Social Media (Facebook, Instagram, Twitter) 

 
Kwalificaties: 

• Kennis van webredactie en online communicatie in brede zin 

• Ervaring met weboptimalisatie 

• Basiskennis beeldbewerking 

• Affiniteit met software en webtechnologie 

• Affiniteit met sportwereld 

• Creativiteit 
 
Wat wij vragen en bieden: 
Kandidaat is proactief en is beschikbaar voor aantal uren per week om de website goed draaiend te 
houden. Kandidaat dient kennis te hebben van werken in Cloud-omgeving, is handig met 
administratieve organisatie, snel met communiceren vanuit smartphone, heeft beschikking tot laptop, 
heeft affiniteit met sport. Het is wel een vrijwilligerswerk waarbij vergoeding niet uitbetaald wordt. 
KNDSB heeft een ANBI status en kan de kandidaat in aanmerking komen voor belastingaftrek. 
Maandelijkse vergoeding is EUR 190 met maximum van EUR 1.900 op jaarbasis en deze aanmerken als 
gift kan je als kandidaat het aftrekken van de belasting.  
 
Kom KNDSB helpen! Geïnteresseerd? Maak interesse kenbaar via office@kndsb.nl. Elk hulp wordt zeer 
gewaardeerd. 
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