NKV Vacature Bestuurslid Ledenwerving en Promotie

12-01-2021

Ons huidig Bestuurslid Ledenwerving en Promotie Martijn Frie heeft helaas
besloten wegens verhuisplannen en drukte met zijn werk om zijn functie te willen
neerleggen. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een enthousiaste kandidaat (m/v) die
als deze vrijwilligersrol op zich wil nemen.
Als Bestuurslid Ledenwerving en Promotie:
•

Ben je primair verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden voor de
NKV en de promotie van de NKV bij potentiële leden, kitescholen en andere
stakeholders;

•

Bedenk en begeleid je de uitvoering van NKV promotie- en ledenwerfacties,
zowel virtueel (online) als met ﬂyers en folders en via NKV aanwezigheid op
relevante events;

•

Overleg je met de andere bestuursleden om deze te inspireren via de
uitoefening van hun portefeuilles het werven van leden te ondersteunen;

•

Overleg je met voorzitter en andere bestuursleden over ledenwerving en
promotie gerelateerde aangelegenheden;

•

Werk je aan bevordering van naamsbekendheid en aantrekkelijkheid om lid
te worden van de NKV tijdens kitesurf-events;

•

Bepaal je samen met de andere bestuurders het algemeen beleid van de
vereniging.

Jouw proﬁel:
•

Je bent of wordt lid van de NKV;

•

Je bent een enthousiast kitesurfer/ster;

•

Je hebt bij voorkeur enige bestuurlijke- of werkervaring;

•

Je beschikt over goede en open communicatieve vaardigheden;

•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;

•

Je beschikt over goede computervaardigheden;

•

Je hebt aﬃniteit met marketing, communicatie, journalistiek, PR of
reclame;

•

Je hebt aﬃniteit met social media zoals Facebook, Instagram etcetera;

•

Je bent een teamspeler, pro-actief en energiek.

•

Je bent van onbesproken gedrag.

Tijdsinvestering:
Als bestuurslid Ledenwerving en Promotie ben je gemiddeld twee tot drie uur per
week actief; eens in de vier weken is er een (online of in-person)
bestuursvergadering. Ook bezoek je zo af en toe namens de NKV events in den
lande. Het betreft een vrijwillige functie waarbij redelijke reis- en onkosten worden
vergoed.
Meer informatie of solliciteren:
Heb je zelf interesse of denk je een goede kandidaat te kennen: neem contact op
met Martijn Frie (ons huidig Bestuurslid Ledenwerving en Promotie) via
promotie@kitesurfvereniging.nl of met René Bos (voorzitter) via
voorzitter@kitesurfvereniging.nl.
Na je aanmelding en daaropvolgende gesprekken kan het bestuur besluiten om je
per direct als aspirant-bestuurslid te laten toetreden tot het bestuur. Je formele
benoeming geschiedt conform Artikel 11 van de Statuten na voordracht door het
bestuur tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
Over de NKV:
De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) is een actieve landelijke vereniging met
bijna 5.000 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 en communicatie. De vereniging ziet het aantal leden
de laatste jaren sterk stijgen. De leiding van de vereniging is opgebouwd uit
vrijwilligers, zoals de bestuurs- en commissieleden. Daarnaast hebben we een
regiocoördinator in part-time betaalde dienst.
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