
Vacature Social Media Coordinator van de Nederlandse Kitesurf 

Vereniging (NKV)  




 

Inleiding: 


De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) is een actieve landelijke vereniging met bijna 
4.000 leden en houdt zich al 20 jaar bezig met de belangenbehartiging van de kitesurfers 
in Nederland op het gebied van regio/spotbeheer, veiligheid, wedstrijden/events en 
communicatie. De vereniging ziet het aantal leden de laatste jaren sterk stijgen. Wij 
verwachten dat het kitesurfen de komende jaren nog flink groeit en daarmee ook het 
ledenbestand van de NKV. De leiding van de vereniging is opgebouwd uit vrijwilligers, 
zoals de bestuurs- en commissieleden. Daarnaast hebben we een regiocoördinator in 
part-time betaalde dienst. 


De Vacature: 


Onze huidige Social Media Coordinator Anouk Spruit heeft te kennen gegeven wegens 
drukke studiewerkzaamheden haar inzet voor de NKV langzaam te willen afbouwen. 
Aanvankelijk om Anouk wat te ontlasten en op termijn om haar te vervangen is de NKV op 
zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger voor de rol Social Media Coordinator. 
Je zal enthousiast en deskundig worden ingewerkt door Anouk. 


Profiel: 


• Is of wordt lid van de NKV;  

• Is een enthousiast kitesurfer/ster;  

• Heeft ruime kennis over en ervaring met posten, managen en modereren van social 
media zoals Facebook, Instagram en andere platforms;  

• Beschikt over goede en open communicatieve vaardigheden;  

• Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal;  

• Beschikt over goede computervaardigheden;  

• Heeft affiniteit met media, communicatie, PR en/of reclame;  

• Is een teamspeler; pro-actief en energiek.  

Het commissielid Social Media Coordinator:  

 

Verzorgt proactief en met een flinke mate van zelfstandigheid de externe en interne social 
media communicatie van de NKV richting leden, de kitesurf community en andere 
stakeholders zowel inhoudelijk als qua formatting en weergave via platforms zoals 
Facebook en Instagram. Tevens ben je namens de NKV de lead moderator op deze 
platforms. 


Heeft als doelen om onze doelgroepen te informeren over NKV gerelateerde kitesurf-
aangelegenheden, hen te enthousiasmeren voor de kitesurfsport en de NKV, om effectief 
nieuwe doelgroepen (o.a. jeugd) voor NKV lidmaatschap te bereiken, en in zijn 



algemeenheid om de reputatie van de NKV en van de kitesurfsport in Nederland te 
bewaken en te bevorderen.  
 

Overlegt met en rapporteert aan het bestuurslid Communicatie (Steph Zaat) maar overlegt 
ook met andere bestuursleden en onze vaste kracht over social media communicatie en 
gerelateerde aangelegenheden en zorgt dat dezen tijdig hun social media content 
aanleveren; 
 

Is verantwoordelijk voor bevordering van naamsbekendheid en zichtbaarheid van de NKV 
tijdens kitesurf-events;  
 

Verzorgt ook relevante kitesurf gerelateerde social media communicatie naar de kitesurf 
community in Duitsland en België;  
 

Wordt af en toe verzocht als toehoorder aan te schuiven bij de maandelijkse 
bestuursvergaderingen om goed op de hoogte te blijven over wat er reilt en zeilt bij de 
vereniging en de community, en om samen met de bestuursleden prioriteiten te stellen en 
social media campagnes af te spreken.  
 

Tijdsinvestering  

Als Social Media Coordinator ben je gemiddeld twee tot drie uur per week actief. Het 
betreft een vrijwillige functie waarbij redelijke reis- en onkosten na goedkeuring worden 
vergoed.  
 

Meer info:  

Neem contact op met onze huidige Social Media Coordinator Anouk Spruit 
(socialmedia@kitesurfvereniging.nl) of met Steph Zaat (bestuurslid Communicatie) via 
communicatie@kitesurfvereniging.nl. 
 

Lijkt het je wat?  

We zien je aanmelding graag tegemoet. Stuur je motivatiebrief met CV naar 
communicatie@kitesurfvereniging.nl.  

NKV 28052020  


