
Functieprofiel Algemeen Bestuurslid KNHS Regio Utrecht 

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van recreatie tot de top in wedstrijdsport. 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 bij hun 

werkzaamheden. 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; 

• Helpen bij het coördineren van activiteiten die door de regio worden georganiseerd;  

• Een eigen inbreng in bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen;  

• Een eigen rol bij de organisatie van kampioenschappen;  

• De secretaris vervangen bij afwezigheid;  

• Verder kijken we samen welke kwaliteiten van jou we nog meer kunnen inzetten voor onze Regio.  

 

Wat zoeken wij bij een kandidaat voor deze functie?  

• Affiniteit met paardensport vinden wij vanzelfsprekend; 

• Een achtergrond in de dressuursport zien wij graag; 

• Bestuurlijke ervaring helpt uiteraard;  

• Onderschrijven van de doelstelling van de KNHS hoort erbij; 

• Bij samenwerken horen goede communicatieve vaardigheden; 

• Goede ideeën houd je niet voor jezelf, maar breng je in het bestuur; 

• Organiseren vind je leuk; 

 

 

Wat krijg je hiervoor terug?  

• Een inspirerende functie waarin je een positieve bijdrage levert aan de paardensport in onze Regio; 

• Samenwerking in een leuk, enthousiast en ontspannen team; 

• Je leert ongetwijfeld weer veel nieuwe mensen kennen die ook met onze gezamenlijke hobby bezig zijn; 

• Het verrijkt je en geeft vooral veel plezier. 

 
Als bovenstaande je aanspreekt of je kent iemand die aan dit profiel voldoet en mogelijk geïnteresseerd is, laat ons dit dan weten voor  

31 januari 2022 . Stuur een mail naar: secretaris@paardensportutrecht.nl. Ook voor vragen kan je op dit adres terecht. 

 

Alle reacties zullen wij uiteraard vertrouwelijk behandelen. 
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