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Vacatures NKV-Spotbeheerder
Ter versterking van het Team Regio- en Spotbeheer zijn wij op zoek naar nieuwe
spotbeheerders voor: Callantsoog / Hellevoetsluis / Katwijk / Ouddorp / Urk. Zit
hier een spot bij waar je woont of vaak kitesurft, lees dan verder.
De spotbeheerders zijn lokale kitesurfers en de ogen/oren van de NKV op de spots.
Zij observeren de situatie, overleggen met lokale overheden en handhaving en met
bezoekende kitesurfers om een en ander in goede banen te leiden. Daarbij is de
NKV nu aan het experimenteren met de inzet van zogenaamde Kite Stewards. Zij
zijn op aanwijzing van de lokale spotbeheerders bij toerbeurten op kitesurfdagen ter
plekke om door het geven van informatie de gang van zaken op de spot in goede
banen te leiden. De spotbeheerders hebben onderling en met regiocoördinator Hans
regulier overleg via een gezamenlijke Whatsappgroep.
Succesvolle spotbeheerders hebben goede contacten met de wethouder,
ambtenaren, lokale ondernemers, overige belanghebbenden en de kitesurfers op de
spot. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op handhaving en beleid en snel reageren op
actuele situaties. Via aanwezigheid in diverse social media-groepen, houden ze
goede feeling met wat er speelt en kunnen ze effectief en efficiënt kiters mobiliseren
of informeren. Dat vraagt dus om tact, geduld en goede communicatieve
vaardigheden.
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend zorg je er als NKV-spotbeheerder voor dat jouw
spot veilig is en zaken ordelijk verlopen of dat jouw te realiseren spot op de agenda
van de gemeente komt. Je bent lid van NKV en bent goed bereikbaar voor de
regiocoördinator. Meestal ben je er vanaf 2 uur per week mee bezig. Dit hangt sterk
af van wat er op de spot speelt. Jouw contactgegevens komen op de NKV-website
(spotkaart) en je wordt lid van de NKV-spotbeheerder Whatsappgroep om informatie
uit te wisselen of hulp te vragen. Ten minste eens per jaar komen het bestuur en
andere vrijwilligers informeel bijeen om te kitesurfen, ervaringen uit te wisselen en de
onderlinge banden aan te halen.
Voor meer informatie en aanmelden: neem dan contact op met
onze regiocoördinator Hans van der Hulst:
regiocoördinator@kitesurfvereniging.nl / 06-81022488.
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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- en spotbeheer, veiligheid,
wedstrijden/events, promotie/communicatie en kitesurfverzekeringen. 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.
Doelen van de NKV zijn de gang van zaken op de kitesurfspots ordelijk te laten
verlopen, om overlast aan natuur, omwonenden en andere recreanten te beperken,
om de veiligheid te bevorderen en in zijn algemeenheid om bij te dragen tot een
positieve beeldvorming over het kitesurfen bij publiek en overheden.
Het Team Regio- en Spotbeheer heeft als hoofddoelen om bestaande kitesurfspots
open te houden of te vergroten, en nieuwe kitesurfspots samen met de de overheid
vergund te krijgen. Veel van het werk van het team bestaat uit overleg met lokale,
regionale en landelijke overheden, spotbeheerders en experts op gebied van
ecologie, bestuurskunde, omgeving. Het team wordt bestuurlijk geleid door het
Bestuurslid Regiobeheer Richard Dorland; de dagelijkse uitvoering ligt in handen
van onze Regiocoördinator Hans van der Hulst die drie dagen per week bij de NKV
in dienst is.
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