
Functieprofiel Portefeuillehouder Recreatie KNHS Regio Utrecht 

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de recreatie tot de top. De KNHS heeft aan de regio’s belangrijke  
taken toegekend, waaronder het behartigen van de belangen van de recreatiesporters in de regio. Daartoe is in elk  
regiobestuur een portefeuillehouder recreatie aan het (dagelijks) bestuur toegevoegd. Deze portefeuillehouder is tevens lid  
van het forum Recreatie. 
 
De portefeuillehouder Recreatie is iemand die:  
 

 Bestuurlijke ervaring en een sportieve, enthousiasmerende, verbindende en resultaatgerichte houding heeft; 
 Affiniteit heeft met en belangenbehartiger wil zijn van de recreatieve paardensportbeoefening in de brede zin van het woord; 
 Zich wil verdiepen in het landelijke beleid, dat ten behoeve van de recreatieve paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en 

vervolgens samen met anderen de vertaalslag maakt naar het regionale beleid (bijvoorbeeld Enjoy the Ride); 
 Een uitgebreid netwerk heeft binnen de hippische wereld, waardoor hij of zij weet wat er leeft in de regio; 
 Als belangenbehartiger van de recreatiesport binnen het regiobestuur wil samenwerken met de andere regiobestuursleden om de 

recreatiesport in de regio een duidelijke positie te geven. 
 
Als portefeuillehouder recreatie speelt u een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe 
activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is sterk afhankelijk van de wijze waarop de portefeuillehouder samen met de regio zelf de taken 
inricht.  
 
Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt meldt u dan aan. 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     
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Klankbord 

Forumleden, Hippische ondernemers, FNRS, KWPN, etc.  


