NKV Vacature - Voorzitter

12-01-2021

Onze huidige voorzitter van het bestuur Rene Bos heeft besloten om met ingang
van de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar van 2021 na vijf statutaire
jaren zijn functie te willen neerleggen. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een
enthousiaste kandidaat (m/v) die als vrijwilliger deze rol op zich wil nemen.
De Voorzitter van het bestuur:
• Heeft en ontwikkelt een visie op het kitesurfen in Nederland en op het behartigen
van de belangen van de kitesurfsport in Nederland;
• Heeft en ontwikkelt een visie op de toekomst van de vereniging;
• Ziet toe op de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid en
ziet toe op de naleving van de Statuten van de vereniging;
• Geeft leiding aan de vereniging, initieert en bepaalt mede met de andere
bestuursleden het algemeen beleid en de jaarplannen per portefeuille;
• Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur;
• Initieert en zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
• Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris
verantwoordelijk voor de agenda;
• Prioriteert, coördineert en delegeert bestuurswerkzaamheden naar de
bestuursleden en ziet toe op de uitvoering;
• Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken, om hen te inspireren bij
de uitoefening van hun portefeuilles;
• Is samen met de penningmeester eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken
van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is;
• Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een
luisterend oor;
• Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de
vereniging van leden en externe stakeholders;
• Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het
verenigingsbeleid en de statuten;
• Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het
verenigingsbeleid;

• Vertegenwoordigt de vereniging naar het Watersport Verbond, andere externe
partijen en de media;
• Onderhoudt contacten met andere verenigingen en andere mogelijke
samenwerkingspartners;
Kerncompetenties:
• In staat een visie te ontwikkelen, te formuleren en uit te dragen;
• Inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Communicatief vaardig in woord en geschrift;
• Analytisch vermogen;
• Oplossings- en resultaatgericht;
• Besluitvaardig;
• Kan denken op hoofdlijnen, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, kan
prioriteren en houdt het overzicht;
• Kan vertaalslag van beleid naar uitvoering maken;
• Teamleider en teamspeler, pro-actief en energiek;
• Kan inspireren, stimuleren, begeleiden en helpen richting geven;
• Kan coördineren en delegeren;
• Heeft goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Beschikt over goede computervaardigheden.
Persoonlijke eigenschappen:
• Volgt de ontwikkelingen rondom het kitesurfen in Nederland met interesse;
• Heeft een visie over het kitesurfen in Nederland en hoe de NKV de belangen van
het kitesurfen het best kan verdedigen;
• Is of wordt lid van de NKV;
• Is een enthousiast kitesurfer/ster;
• Beschikt over relevante werk- en of bestuurservaring;

• Is een energieke positief ingestelde persoonlijkheid;
• Heeft aﬃniteit met en passie voor de kitesurfsport en de belangenbehartiging
ervan;
• Is team-builder om eenheid binnen de vereniging te stimuleren en bruggen te
bouwen;
• Is van onbesproken gedrag.
Tijdsinvestering:
Als voorzitter 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 René Bos (voorzitter) via voorzitter@kitesurfvereniging.nl of met Bouke Borger
(penningmeester) via penningmeester@kitesurfvereniging.nl .
Wil je formeel solliciteren: stuur je schriftelijke motivatie en CV op naar
voorzitter@kitesurfvereniging.nl.
In eerste instantie worden de sollicitaties behandeld door de sollicitatiecommissie
van het bestuur. Na overweging van alle sollicitaties besluit het bestuur conform
Artikel 11 van de Statuten om je wel of niet aan de ALV voor te dragen als de
kandidaat namens het bestuur. De voorzitter wordt conform Artikel 13 van de
Statuten door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
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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