
1 

 

Vacature bestuurder Kitespots Nederlandse 
Kitesurfvereniging (NKV) 

 
In verband met het terugtreden van de huidige Regiocommissaris in het bestuur is 
de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) op zoek naar een vrijwilliger (m/v) die 
deze functie zou willen invullen.  

Waar sta je voor opgesteld? 

Je bent verantwoordelijk voor de kitespots in Nederland. Dit uit zich in verschillende 
deelgebieden: 

! Zoeken naar nieuwe kitespots,  

! Verbeteren inrichting bestaande spots  

! Bevorderen zelfregulatie bij drukte 

Ten tweede vertegenwoordig je het bestuur als werkgever voor onze enige 
werknemer in vaste dienst: de regio-coördinator. 

Werkzaamheden 

! Klankbord 

In de praktijk ben je voor een belangrijk deel klankbord voor onze vaste medewerker 
(Hans). Hij zal periodiek met je willen sparren en prioriteiten checken. De regio-
coördinator stuurt een goed werkend team van vrijwilligers aan, grotendeels zijn dat 
de lokale spotbeheerders, provinciale vrijwilligers, specialisten (natuur, wetgeving, 
bestuurskunde).  

! Uithangbord 

Indien nodig zal je op bijv de Algemene Ledenvergadering de portefeuille moeten 
vertegenwoordigen. Maar soms kan het ook gewenst zijn dat je aanschuift in 
overleggen met bijv. met een gedeputeerde of wethouder. Of je initieert en/of zit een 
werkgroep voor. 
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! Samenwerking met andere bestuursleden 

Je portefeuille Spots raak feitelijk alle andere portefeuilles in het bestuur. Je zal dus 
in gezamenlijkheid en in afstemming met anderen de doelen van het bestuur willen 
realiseren. Je bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de 
vereniging. 

Tijdsinvestering  

Als Regiocommissaris ben je gemiddeld vier uur per week actief; eens in de vier 
weken is er een bestuursvergadering. Het betreft een vrijwillige functie waarbij reis- 
en redelijke onkosten worden vergoed.  

Meer informatie 

Neem contact op met Hein Bijl (voorzitter) via voorzitter@kitesurfvereniging.nl of 
contact Richard Dorland, de huidige functionaris via 
regiocommissaris@kitesurfvereniging.nl. 

Lijkt het je wat?  

We zien je aanmelding graag tegemoet. Stuur je (korte) motivatiebrief naar 
voorzitter@kitesurfvereniging.nl.  

Wij vinden het belangrijk om een goede match te vinden. Daarom hanteren we in 
onze vacatures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature sluiten 
zodra we een goede kandidaat hebben gevonden. Wees er dus snel bij!  

Over de NKV 

De NKV is een actieve landelijke vereniging met ruim 5.000 leden en houdt zich al 
bijna 20 jaar bezig met de belangenbehartiging van de kitesurfers in Nederland op 
het gebied van regio- en spotbeheer, veiligheid en wedstrijden en events. 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 is er een regiocoördinator in parttime betaalde dienst. Er zijn circa 60 
vrijwilligers voor de vereniging actief, waarvan het merendeel lokale 
spotbeheerders.  


