
Functieprofiel Secretaris KNHS Regio Utrecht 

Het bestuur van de KNHS Regio Utrecht is een transparant, onafhankelijk en stimulerend Regiobestuur ter bevordering van de  

paardenbeleving in de breedste zin van het woord in de regio Utrecht. Van advies tot regelgeving, van kampioenschap tot  

recreatie. Het Regiobestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid dat is vastgesteld in de Statuten,  

door de KNHS en tijdens de Regiovergadering. De secretaris van KNHS regio Utrecht zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat  

van de Regio:  

• plannen van en deelnemen aan bestuursvergaderingen, inclusief bijbehorende werkzaamheden, zoals notuleren  

en de actiepunten; 

• organiseren van de algemene ledenvergadering; 

• verzorgen van de administratie en correspondentie van het bestuur; 

• bijhouden van het archief; 

• mede-opstellen van meerjarenbeleid en jaarplan van de Regio; 

• Andere voorkomende werkzaamheden: 

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

reglementen; 

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

  eindverantwoordelijk;  

 

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 initiatief; 

• 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 30 november 2020 reageren. Wanneer u deze functie ambieert of u iemand wil voordragen, stuur dan voor 30-11-

2020 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.  
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