
Functieprofiel Algemeen Bestuurslid KNHS Regio Utrecht 

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de recreatie tot de top. Het algemeen bestuurslid levert een actieve  
bijdrage in het bestuur van de KNHS Regio Utrecht, speelt een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen  
en implementeren van nieuwe activiteiten en ondersteunt de andere bestuursleden als er sprake is van een overbelasting  
bij een van hen. Taken die bij het algemeen bestuurslid horen:  

 Actieve bijdrage leveren aan de taken, doelstellingen en activiteiten van de KNHS Regio Utrecht, genoemd in  

de statuten en reglementen; 

 Helpt bij het coördineren van activiteiten die door de regio worden georganiseerd en is als zodanig  

eindverantwoordelijk;  

 Is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en bij de algemene ledenvergaderingen;  

 Is aanwezig bij de regiokampioenschappen;  

 Vervangt eventueel de secretaris bij diens afwezigheid;  

 Samen verder bepalen bij invulling van deze functie.  
 
Belangrijk  

 Affiniteit met paardensport is een must; 
 Bestuurlijke ervaring is een pre;  
 Onderschrijven van de doelstelling van de KNHS; 
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
 Toont zelf inititief; 
 Kan goed samenwerken en organiseren; 
 Kennis van Microsoft Word en Excel is een pre.  

 
Wij bieden:  

 Een inspirerende functie waarin u een positieve bijdrage kunt leveren aan de paardensport in de Regio; 
 Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers; 
 Het opdoen van veel nieuwe contacten binnen de paardensport en andere betrokkenen; 
 De mogelijkheid u verder te ontwikkelen. 

 
Kandidaten kunnen tot 21 maart 2019 reageren. Wanneer u deze functie ambieert of u iemand wil voordragen, stuur dan voor 21 maart 2019 
een e-mail naar secretaris@paardensportutrecht.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de Regio Utrecht is onderdeel van de 
procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 
 
 
Meer informatie over deze functie en/of de procedure kunt u opvragen via secretaris@paardensportutrecht.nl.  
 

 

 



         Bestuur KNHS Regio Utrecht 

      Dagelijks Bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris 

       Algemeen bestuur: portefeuillehouder recreatie en algemeen bestuurslid     

 

 

 

       Werkgroep Sportinnovatie                Werkgroep Sportbeleving 
                    

                                     Wedstrijdsecretaris            Recreatie  

      Regiokampioenschappen       Communicatie     Regioconsulenten    
              
                 Jeugd                           Mendistrict 

    Opleidingen           Sponsoring     Paarden welkom 

                                  Ontwikkeling/trainingen                                                                Buitenrijden 
 

          

 

 

 

 

Klankbord 

Forumleden, Hippische ondernemers, FNRS, KWPN, etc.  


