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1. Inleiding 
 

Het kunstrijden binnen de KNSB bevindt zich op dit moment, nog steeds in een belangrijke 
fase van ontwikkeling. De KNSB als ook de verenigingen welke zich actief inzetten voor het 
kunstrijden, hebben zich tot doel gesteld om het kunstrijden in Nederland te verstevigen. 
De doelstelling is om in 2022 één of meer rijders/rijdsters te laten uitkomen op het hoogste 
niveau van deze sport, te weten de Olympische Spelen. 
 
Om dit doel te kunnen verwezenlijken werken wij met elkaar aan een stevige structuur van 
het kunstrijden, zowel bij verenigingen als binnen de bestuurlijke organisatie van de KNSB. 
Wij streven naar verenigingen als solide basis voor sportbeleving, sportparticipatie, 
talentherkenning en naar de ontwikkeling van een toekomstbestendige topsportstructuur. 
 
Deze structuur van stevige verenigingen en een vernieuwde topsportstructuur moeten de 
noodzakelijke randvoorwaarden leveren waarbinnen onze talenten zich kunnen ontwikkelen 
tot topsporters die hun ambitie kunnen waarmaken op de hoogste podia van onze sport. 
 
De sectie kunstrijden streeft naar verenigingen en bestuurders die zich conformeren aan de 
regels van Goed Sportbestuur, zoals omschreven in de 13 aanbevelingen voor Goed 
Sportbestuur van het NOC*NSF. Ook het sectiebestuur dient zich te conformeren aan deze 
aanbevelingen voor Goed Sportbestuur en heeft daarom besloten dit document te 
ontwikkelen. Hierin staat vermeld hoe de organisatie van het kunstrijden geregeld is, met 
name op sectieniveau, en welke taken en verantwoordelijkheden het sectiebestuur in het 
algemeen heeft en de bestuursleden in het bijzonder. 
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2. Organisatie KNSB-kunstrijden  
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3. De sectie kunstrijden 
 
Een sectie is een organisatorische eenheid binnen de KNSB (zie 
artikel 10 van de statuten). 
 

Artikel 10 Statuten KNSB 
 
1.  Ter behartiging van de nationale en gewesten overstijgende wedstrijdsportbelangen 

van de schaatssport en de skatesport kent de bond secties. De te onderscheiden 
secties worden genoemd in het algemeen reglement. 

2.  Elke sectie wordt bestuurd door een sectiebestuur. Leden van een sectiebestuur 
worden benoemd en ontslagen door het bestuur in beginsel op bindende voordracht 
van de desbetreffende gezamenlijke gewestelijke technische commissies, een en 
ander op de wijze als nader uitgewerkt in het algemeen reglement. De leden van de 
sectiebesturen worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn 
ten hoogste tweemaal, al dan niet aansluitend, herbenoembaar, telkens voor een 
periode van ten hoogste drie jaar. 

3.  De taken en bevoegdheden van de sectiebesturen worden geregeld in het algemeen 
reglement. 

 

 

3.1 Uitgangspunten taken en verantwoordelijkheden sectiebesturen 
a) Taken/verantwoordelijkheden van een sectiebestuur bestaan uit (gemandateerde) 

bestuurlijke, adviserende en operationele onderdelen, 
b) Bestuur- en beleidseindverantwoordelijkheid binnen de KNSB ligt te allen tijde bij de  

directeur bestuurder, 
c) Op een aantal gebieden hebben sectiebesturen naast (eventueel gemandateerde) 

verantwoordelijkheid voor uitvoeringsbeleid ook andere taken (bv. advies/voordracht), 
d) Bij operationele taken van sectiebesturen kan de uitvoering desgewenst uit handen 

worden gegeven, de verantwoordelijkheid ervoor echter niet. 
 
Ten aanzien van topsport heeft de directeur bestuurder de uitvoering van het 
topsportbeleid gemandateerd aan de directeur sport. Hoewel het de directeur-bestuurder 
eindverantwoordelijk blijft, is het de directeur sport die de aansturing van dit beleidsterrein 
verzorgt. Het sectiebestuur adviseert de directeur sport en de directeur bestuurder t.a.v. het 
sporttechnisch uitvoeringsbeleid. 
 
Ten aanzien van de nationale wedstrijdsport (exclusief OS, WK, EK, WC, NK) wordt de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd aan het sectiebestuur. Hoewel de directeur 
bestuurder eindverantwoordelijk is, stuurt het sectiebestuur dit beleidsterrein aan. De 
directeur sport en het bondsbureau hebben hierin een adviserende en ondersteunende 
functie. De uitvoering van activiteiten ligt bij de secties met medewerking van het 
bondsbureau en de verenigingen. 
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3.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

3.2.1 Algemeen 
a) Het opstellen van een meerjarenplan m.b.t. het 

uitvoeringsbeleid, exclusief dat voor de topsport, per 
Olympische periode binnen de door de directeur bestuurder vastgestelde kaders, 

b) Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan en jaarbegroting binnen de daarvoor 
door het algemeen bestuur vastgestelde kaders. Activiteitenplan en jaarbegroting 
worden voor accordering voorgelegd aan de directeur bestuurder en vormen na 
accordering het gezamenlijk handelingskader, 

c) Uitvoering (laten) geven aan het activiteiten plan, 
d) Controle uitoefenen op, het evalueren van en het doen van verslag van de uitvoering 

van het activiteitenplan, 
e) Het doen van vernieuwing- en verbeteringsvoorstellen in de vorm van één- of 

meerjarige projecten als aanvulling op de activiteitenplannen, 
f) Een idee voor een project, wordt door de directeur bestuurder, bondsbureau en 

sectiebestuur uitgewerkt (plan + budget). Ook tijdens het planjaar kan via een 
projectmatige manier van werken snel tot voorbereiding en besluitvorming worden 
gekomen. Uiteraard dienen projecten te passen binnen de algemene beleidskaders 
van de KNSB, 

g) Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van de directeur bestuurder, 
h) Mede vormgeven aan het opleidingsprogramma voor organisatorisch kader, het 

ondersteunen en mede uitvoeren van relevante opleidingen en het promoten 
daarvan, 

i) In voorkomende gevallen adviseren van de directeur sport t.a.v. de breedtesport, 
voor zover hierbij licentiehouders betrokken zijn, 

j) Verrichten van al hetgeen redelijkerwijs in het belang van de desbetreffende sectie 
kan worden gevorderd en niet behoort tot de taken of bevoegdheden van andere 
geledingen of het bondsbureau van de KNSB. 

 

3.2.2 Wedstrijdsport 
a) Het opstellen van selectiecriteria voor deelname aan wedstrijden het opstellen van de 

jaarlijkse wedstrijdkalender waaronder data en locaties voor het Nederlandse 
Kampioenschap en data en locaties voor de overige wedstrijden en evenementen. Dit 
alles na afstemming met de directeur sport en de voor wedstrijdorganisatie 
verantwoordelijken op het bondsbureau, 

b) Het aanwijzen van deelnemers aan nationale kampioenschappen en landelijke 
selectiewedstrijden (de aanwijzing vindt plaats op basis van criteria die in overleg met 
de directeur sport zijn opgesteld), 

c) Het toezicht houden op deze wedstrijden, 
d) Het opstellen en bewaken van regels t.a.v. de registratie van resultaten, 
e) Het laten verwerken van de aanmelding van Nederlandse rijders die in het buitenland 

willen rijden en het laten registreren van deze resultaten, 
f) Het toezien op de naleving van het wedstrijdreglement en het eventueel doen van 

voorstellen aan het algemeen bestuur en ledenraad voor vernieuwing of wijziging, 
g) Het benoemen en aanstellen van scheidsrechters, juryleden en technisch panel bij 

het NK en alle overige nationale en internationale wedstrijden niet zijnde ISU 
Kampioenschappen, (Junior) Grand Prix wedstrijden in Nederland, 

h) Het (bij)scholen van (inter)nationale scheidsrechters, juryleden en technisch panel.  
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3.3 Het Sectiebestuur Kunstrijden (SBK) 

3.3.1 Algemeen 
Een sectiebestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, 
budgetbewaker en een of meerdere leden. De gezamenlijke besturen 
van de topsportleden-atletenverenigingen hebben het recht een vertegenwoordiger bindend 
voor te dragen als lid van het sectiebestuur. De gezamenlijke besturen van de topsportleden-
merkenteamsverenigingen hebben eveneens het recht een vertegenwoordiger bindend voor 
te dragen. De taken van het sectiebestuur zijn onder de leden verdeeld (artikel 10 van de 
statuten van de KNSB). 
 
Leden van sectiebesturen worden benoemd overeenkomstig het gestelde in de statuten 
artikel 10 lid 2 en artikel 18 lid 2.  
 
Technische Voorjaar-en Najaar Vergadering  
Met betrekking tot de sectie kunstrijden hebben wij zowel in het voorjaar als het najaar een 
vergadering waarbij alle kunstrijverenigingen in Nederland worden uitgenodigd voor overleg. 
Tijdens de Technische Voorjaarsvergadering wordt jaarlijks de samenstelling van het 
sectiebestuur geagendeerd. 
Deze TVV heeft een bindend advies recht m.b.t. het geven van een advies aan de directeur-
bestuurder tot het benoemen van sectiebestuur leden in de functie van Voorzitter, Secretaris 
en Budgetbewaker. (bij andere onderwerpen is de vergadering gericht op het vinden van 
consensus en overeenstemming, er is geen beslisbevoegdheid toebedeeld aan deze 
vergaderingen). 
 
Voorafgaand aan de beschrijving van de taak-gebonden functies binnen het sectiebestuur, is 
een aantal algemene competenties te omschrijven. Deze zijn voor alle functies gelijk 
geldend: 
 

o Bestuurlijke ervaring, 
o Teamspeler, 
o Verbindend, 
o Loyaal t.a.v. bestuursbesluiten, 
o Eigenaarschap, 
o Kennis en ervaring op het gebied van kunstrijden, 
o Attent op belangenverstrengeling (vermijden). 

 

3.3.2 Voorzitter 
De voorzitter is benoemd op voordracht door de directeur bestuurder van de KNSB, conform 
artikel 10 van de statuten en artikel 8 van het Algemeen Reglement van de KNSB. 
 

Taken 
De voorzitter 

o Is belast met de algemene leiding van de sectie, 
o Zit de vergaderingen van het SBK voor, 
o Bewaakt het algemene beleid, 
o Stimuleert de bestuursleden in hun taken en verantwoordelijkheden, 
o Onderhoudt de contacten binnen de KNSB, met name met de sleutelfiguren, 
o Vertegenwoordigt de sectie naar buiten, 
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o Maakt ten minste eenmaal per jaar de balans op van het 
bestuurswerk en van de positie van het kunstrijden, 

o Voert ten minste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek met 
de individuele bestuursleden, 

o Neemt het initiatief bij opvulling van vacatures, 
o Is zichtbaar en stimulerend voor verenigingen. 

 

Specifieke competenties/functie-eisen 
o Helicopterview, 
o Leidinggevende capaciteiten, 
o Overwicht, 
o Sterke contactuele eigenschappen, 
o Toekomstvisie, 
o Goede luistervaardigheid. 

3.3.3 Secretaris 
De secretaris is benoemd op voordracht door de directeur-bestuurder van de KNSB, conform 
artikel 10 van de statuten en artikel 8 van het Algemeen Reglement van de KNSB. 
 

Taken  
De secretaris 

o Handelt alle correspondentie van de sectie af, 
o Verzorgt de stukken t.b.v. de vergaderingen van het sectiebestuur, 
o Is het eerste contactpersoon voor verenigingen (en leden) bij vragen betreffende 

kunstrijzaken, 
o Verzorgt correcte verzending van kunstrijberichten, 
o Verzorgt de jaarstukken, 
o Is contactpersoon voor de Officials Commissie, 
o Is contactpersoon voor de Reglementen Commissie, 
o Is contactpersoon voor de Trainers Commissie. 

 

Bovengenoemde taken worden uitgevoerd in goede overeenstemming en samenwerking met 
de medewerkers van het Bondsbureau welke ondersteuning bieden aan het secretariaat. 
 

Specifieke competenties/functie-eisen 
o Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk), 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal, 
o Kunnen werken met moderne communicatiemiddelen, 
o Goede luistervaardigheid.  
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3.3.4 Budgetbewaker 
De budgetbewaker is benoemd op voordracht door de directeur 
bestuurder van de KNSB, conform artikel 10 van de statuten en artikel 
8 van het Algemeen Reglement van de KNSB. 
 

Taken 
De budgetbewaker 

o Draagt zorg voor een goed financieel beleid en is verantwoordelijk voor adequaat 
beheer van de geldmiddelen, 

o Begroot jaarlijks zorgvuldig de verwachte inkomsten en uitgaven vanuit het jaarplan 
en stemt dit af met disciplinemanager kunstrijden van de KNSB, 

o Controleert en accordeert begrotingen voor evenementen georganiseerd door 
verenigingen in opdracht van het SBK, op basis van de afspraken in de SBK-
begroting, 

o Controleert de begrotingen en exploitatie per (commissie)activiteit, 
o Zorgt voor een regelmatige rapportage van de stand van zaken aan het SBK, 
o Bewaakt en beoordeelt de regelmatige declaraties vanuit de KR gemeenschap (o.a. 

officials) betreffende evenementen. 
o Is contactpersoon voor de Voorzitter commissie Wedstrijden en Testen 

 

Specifieke competenties/functie-eisen 
o Accuraat en efficiënt, 
o In staat de financiële situatie goed te overzien, 
o Transparant en betrouwbaar, 
o Ervaring (of bereidheid deze op te doen) met software voor boekhouden. 

 

3.3.5 Bestuurslid Breedtesport 
Het bestuurslid is voorgedragen aan de Technische Voorjaars Vergadering. Na positief 
advies wordt het lid benoemd tot lid van het sectiebestuur. De directeur bestuurder wordt 
hierover in kennis gesteld 
 

Taken 
Het bestuurslid breedtesport  

o Coördineert de projectmatige opzet van versterking van verenigingen en 
verenigingsbesturen, 

o Geeft sturing aan de cluster matige aanpak van projecten en onderdelen van de 
breedtesport ontwikkeling, 

o Is aanspreekpunt voor activiteiten in het kader van breedtesport en/of 
sportparticipatie, 

o Is contactpersoon voor de commissie Synchroon schaatsen, 
o Is contactpersoon voor de commissie “Artistic Skate” schaatsen, 
o Is contactpersoon voor de werkgroep IJsdansen. 

 

Gewenste competenties/functie-eisen 
o Ervaring met verenigingsleven, 
o Luisterend en sterk communicatief, 
o Heeft overzicht, 
o Bezit overtuigingskracht, 
o Besluitvaardig, 
o Heeft een toekomstvisie op breedtesport. 
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3.3.6 Bestuurslid Commerciële zaken, Communicatie en PR (CCP) 
Het bestuurslid is voorgedragen aan de Technische Voorjaars 
Vergadering. Na positief advies wordt het lid benoemd tot lid van het 
sectiebestuur. De directeur bestuurder wordt hierover in kennis 
gesteld. 
 

Taken 
Het bestuurslid Commerciële zaken, Communicatie en PR heeft als primaire taak 

o Is de verbindende schakel tussen betreffende commissie en het bestuur, 
o Het onderzoeken en aantrekken van partijen welke mogelijk een financiële bijdrage 

kunnen leveren, aan het kunstrijden in het algemeen en aan specifieke evenementen 
zoals selectiewedstrijden, NK en Challenge Cup, 

o Het ontwikkelen en vormgeven van commercieel beleid m.b.t. kunstrijden in de 
toekomst, 

o Trekt in deze zeer nauw op, met de afdeling sponsoring binnen het bondsbureau, 
o Draagt zorg voor optimale PR rond het kunstrijden, in nauw overleg met betrokkenen 

in het BB, 
o Heeft hierbij oog voor de verhouding van het hoofdsponsorschap van de KNSB en 

een eventueel sponsorschap voor kunstrijden specifiek. 
 

Gewenste competenties/functie-eisen 
o Goed commercieel inzicht, 
o Netwerk-gericht denken, 
o Goede communicatieve vaardigheden, 
o Overtuigingskracht, 
o Motiverend en stimulerend, 
o Een “sales” mentaliteit, 
o Onderschrijft de toekomstvisie van het kunstrijden en kan deze verwoorden naar 

derden. 
 

3.3.7 Afgevaardigde van de Atletenvereniging 
De KNSB heeft in zijn statuten en Algemeen Reglement verankerd dat ook de atleten op een 
goede manier moeten worden vertegenwoordigd in de diverse geledingen van de KNSB. De 
atleten hebben zich verenigd in de Atletenvereniging van de KNSB.  
 

Verbonden aan iedere sectie wijst de Atletenvereniging ook een afvaardiging van de atleten 
aan in het de verschillende sectiebesturen. Voorwaarde is dat de vertegenwoordiger ook een 
actief beoefenaar is van de sport in de bijbehorende discipline. De vertegenwoordiger van de 
sporters voert overleg met zijn/haar achterban over beleidsvoornemens en adviezen welke 
de sectie voorbereidt. Daarnaast is de afgevaardigde samen met de voorzitter van de 
Atletenvereniging ook aanspreekpunt voor onder andere de selectiecommissie kunstrijden 
waar het gaat om bijvoorbeeld selectienormen.  
  

mailto:info@knsb.nl


 

 

 

 

 

 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

3.4 Commissies van de sectie kunstrijden 
 

Het sectiebestuur kunstrijden kent op dit moment 2 soorten 
commissies 
Te weten: 
 

Adviescommissies 
Een adviescommissie heeft tot taak het SBK op een bepaald terrein te adviseren. Het SBK 
benoemt de voorzitter (geen SBK-lid) en de leden. Het SBK wijst uit zijn midden een 
contactpersoon aan. Deze woont de vergaderingen van de commissie bij en brengt zo nodig 
besluiten en beleid van het SBK in. Deze opzet houdt in dat adviezen van de commissie 
geheel voor haar rekening komen en de contactpersoon op geen enkele wijze binden. De 
contactpersoon rapporteert aan het SBK. 
Adviescommissies communiceren uitsluitend met het SBK, dus niet met de achterban. 
 

Adviescommissies zijn: 
o Adviescommissie Reglementen, 
o Adviescommissie Trainers, 
o Adviescommissie Synchroon schaatsen, 
o Adviescommissie Artistic Skate. 

 

Taakcommissies 
Een taakcommissie heeft een uitvoerend mandaat voor taken, vastgesteld door het SBK. Het 
SBK wijst een SBK-lid aan als voorzitter en benoemt de overige leden. Binnen het mandaat 
neemt de commissie zelfstandig besluiten. De voorzitter bewaakt de grenzen van het 
mandaat. Hij rapporteert aan het SBK.  
Uiteraard kan een taakcommissie ook adviezen aan het SBK geven. Dergelijke adviezen 
binden evenwel niet de voorzitter, omdat deze, als lid van het SBK, in het SBK-overleg zijn 
handen vrij behoort te hebben.  
 

Taakcommissies zijn 
o Taakcommissie Wedstrijd en Test organisatie, 
o Taakcommissie Commerciële zaken, Communicatie en PR, 
o Taakcommissie Officials. 

3.4.1 Adviescommissie Reglementen 
De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het sectiebestuur. 
 

Taken 
De adviescommissie reglementen 

o Adviseert het sectiebestuur op het gebied van aanpassing van reglementen m.b.t. het 
kunstrijden in Nederland, voor zover deze niet strijdig zijn met de reglementen welke 
door KNSB en ISU worden opgesteld, 

o De commissie bereidt jaarlijks de wijzigingen voor t.b.v. bespreking in de TVV in de 
maand maart voorafgaand aan de start van het betreffende seizoen, 

o De commissie verwerkt vervolgens de opmerkingen van de TVV in de eindvoorstellen 
m.b.t. reglementswijzigingen. 
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Het sectiebestuur blijft verantwoordelijk voor de in te dienen 
voorstellen. Het sectiebestuur dient de reglementswijzigingen in bij de 
reglementen commissie van de KNSB. Na goedkeuring worden de 
wijzigingen aangeboden en vastgesteld door de ledenraad van de 
KNSB. 
 

In de reglementen commissie zijn de volgende geledingen vertegenwoordigd 
o (internationaal) jurylid, 
o (internationaal) lid technisch panel, 
o Vertegenwoordiger uit de Trainers commissie. 

3.4.2 Adviescommissie Trainers (Coaches) 
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 

Taken 
o Organiseren van een jaarlijks seminar t.b.v. kwaliteitsverbetering trainers, 
o Adviseren, in samenspraak met reglementen commissie, m.b.t. aanpassingen in de 

SB, 
o Adviseren, in samenspraak met de commissie WTO, m.b.t. het opstellen 

wedstrijdkalender, 
o Adviseren, in samenspraak met de selectiecommissie, m.b.t. de selectienormen voor 

(inter)nationale wedstrijden en kampioenschappen, 
o Controleren of de “code of ethics” wordt na geleefd, 
o Bevorderen samenwerking trainers en/of coaches. 

 

De commissie benoemt een voorzitter uit haar midden. 

3.4.3 Adviescommissie Synchroon schaatsen 
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Breedtesport. 
 

Taken 
o Ontwikkeling van een meer jaren ontwikkelingsplan synchroon schaatsen binnen de 

KNSB, 
o Organiseren van een jaarlijks seminar t.b.v. kwaliteitsverbetering 

rijders/trainers/juryleden/officials, 
o Organiseren van een jaarlijks terugkerende internationale synchroon wedstrijd  

(welke uiteindelijk ook een plaats kan verkrijgen op de ISU wedstrijdkalender voor 
synchroon schaatsen), 

o Adviseren, in samenspraak met reglementen commissie, m.b.t. aanpassingen in de 
SB. 

 

De commissie benoemd een voorzitter uit haar midden. 

3.4.4 Adviescommissie Artistic Skate 
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Breedtesport. 
 

Taken 
o Het adviseren van het SBK betreffende de ontwikkeling van het Artistic Skate binnen 

de KNSB als geheel en de sectie in het bijzonder, 
o Het ontwikkelen van een meerjaren beleidsplan, ten behoeve van de opstart en 

ontwikkeling van deze discipline, 
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o Adviseren, in samenspraak met reglementen commissie, m.b.t. 
aanpassingen in de SB. 

 

De commissie benoemt een voorzitter uit haar midden. 
 

3.4.5 Taak Commissie Wedstrijd en Test organisatie (WTO) 
De commissie WTO heeft tot primaire taak het verzorgen van een goed uitgebalanceerd 
wedstrijd- en testprogramma gedurende het seizoen. Dit conform het Algemeen Reglement 
van de KNSB artikel 8.2. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de 
Budgetbewaker. 
 

Taken 
De commissie WTO 

o Bewaakt de voortgang en samenhang binnen de commissie in relatie tot het 
algemene meerjarenplan/jaarplan en rapporteert dit aan de budgetbewaker, 

o Zorgt voor terugkoppeling, via tussenkomst van de secretaris, naar de KR 
gemeenschap in het geval van besluiten buiten de normale gang van zaken, 

o Stelt jaarlijks de wedstrijdkalender op, voor alle niveaus binnen het kunstrijden, zijnde 
NK, KNSB Cup, Bokalen wedstrijden, NK Showwedstrijden en voor alle disciplines 
binnen het kunstrijden, zijnde solorijden dames en heren, paarrijden, ijsdansen en 
synchroonschaatsen, in overleg met de disciplinemanager, 

o Bereidt jaarlijks de kalender m.b.t. het organiseren van testen voor (zowel voor 
verenigingen als nationaal), 

o Beheert het ISU jurysysteem, inclusief alle benodigde hardware. Dit in samenspraak 
met ISU en medewerkers ICT van het bondsbureau van de KNSB. 

o Voert de wedstrijdcoördinatie voor selectiewedstrijden, de KNSB Cup en Artistic 
Skate, 

o Voert de coördinatie m.b.t. testen, 
o Verzorgt een goede inschrijfmogelijkheid voor deelname aan wedstrijden, 
o Verwerkt de resultaten van wedstrijden en testen. 

 

Specifieke competenties/functie-eisen 
o Heeft specifieke kennis van organiseren van wedstrijden en testen, 
o Overziet de situatie rond de wedstrijdkalender en de personele bezetting die daarbij 

hoort, 
o Accuraat en efficiënt, 
o Coördinator, 
o Beheerst “office” software voldoende om te communiceren met de KR gemeenschap 

(Bijvoorbeeld: het maken van de wedstrijdschema’s). 
 

3.4.6 Taak Commissie Commerciële zaken, Communicatie en PR (CCP) 
De commissie CCP heeft tot primaire taak het verzorgen van “Exposure” van het kunstrijden. 
Dit conform het Algemeen Reglement van de KNSB artikel 8.2. De commissie valt onder 
verantwoordelijkheid van het SBK-bestuurslid CCP. 
 

Taken 
De commissie CCP 

o Ondersteunen verenigingen met organisatiestructuur, communicatie en PR, 
o Communicatie en de relatie tussen clubs en KNSB verbeteren, 
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o Fondsen werven voor promotie van kunstschaatsen, 
o Werkt samen met redactie KNSB en SCHAATSEN.NL, 
o Plaats en onderhoudt “content” op “social media”. 

 

 

3.4.7 Taak commissie Officials 
De officials commissie is een commissie conform artikel 8.2 van het algemeen reglement van 
de KNSB. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het 
Sectiebestuur Kunstrijden. 
 

Taken 
De officialscommissie 

o Draagt zorg voor het (laten) opleiden en inzetten van juryleden en technische officials 
als controller en technical (assistant) specialist, 

o Verzorgt de voordracht voor deelname aan (internationale) bijscholing van juryleden 
en technisch panel, 

o Biedt nationale bijscholing aan voor de verschillende official, 
o Is verantwoordelijk voor het versterken van het jurycorps, technisch panel en (samen 

met WTO) voor de technische ondersteuning m.b.t. het jurysysteem, 
o Is verantwoordelijk voor de controle op naleving/correcte uitvoering van Specifieke 

bepalingen en/of ISU regulations. 

4. Disciplinemanager en Selectiecommissie Kunstrijden 
 

4.1 Disciplinemanager 
De disciplinemanager wordt benoemd door de directeur sport en legt ook verantwoording 
aan hem af. De disciplinemanager geeft operationeel leiding aan het topsport deel van de 
discipline kunstrijden en ontwikkelt de sport in de volle breedte. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
De disciplinemanager 

o Is verantwoordelijk voor het opstellen van het disciplineplan met bijbehorende 
begroting en het vervolgens bewaken en rapporteren van de voortgang hierover; 

o Is verantwoordelijk voor het ophalen en gebruiken van input van betrokkenen 
alsmede het creëren van draagvlak en acceptatie bij coaches en de sectie voor het 
disciplineplan, de programmaplannen en projectplannen van de KNSB; 

o Is voorzitter van de selectiecommissie kunstrijden, welke verantwoordelijk is voor het 
samenstellen van de selecties, het opstellen van de selectiecriteria en de 
selectienormen voor internationale wedstrijden en kampioenschappen, onder regie 
van de directeur sport; 

o Is procesverantwoordelijk voor de nationale wedstrijdkalender; 
o Adviseert de manager sportontwikkeling aangaande het programmaplan van de 

afdeling sport (opleidingen, talentherkenning, sportparticipatie, 
verenigingsondersteuning); 

o Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de begeleidingsteams voor de RTC’s, 
de realisatie van talentherkenning en -ontwikkeling; 

o Geeft leiding aan de bij de discipline betrokken medewerkers. 
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Competenties: 
o Aantoonbare kennis, werkervaring en een goed netwerk op het 

gebied van schaats- of skatesport en de bestuurlijke 
sportorganisatie, 

o Oriëntatie op anderen, 
o Eigenaarschap, 
o Samenwerken, 
o Overtuigingskracht, 
o Doelgericht communiceren, 
o Plannen en organiseren, 
o Initiatief nemen. 

 

 

4.2 Selectiecommissie Kunstrijden 
De selectie commissie Kunstrijden is opgezet conform artikel 8.2 van het algemeen 
reglement van de KNSB. De selectiecommissie staat onder voorzitterschap van de 
disciplinemanager Kunstrijden. De directeur Sport benoemd de overige leden van de 
selectiecommissie en is eindverantwoordelijk voor het topsportbeleid. 
 

De selectiecommissie wordt geadviseerd door de vertegenwoordigers vanuit de 
atletenvereniging, commissie synchroon en trainers. 
 
Taken 
De selectiecommissie 

o Stelt, in overleg met de directeur sport, de selectienormen op, voor deelname aan 
Nederlands Kampioenschap en internationale wedstrijden, rekening houdend met de 
bepalingen zoals ook de ISU deze heeft vastgesteld voor deelname aan EK, WK, 
JWK en OS, 

o Stelt, in overleg met de directeur sport, criteria op voor deelname aan nationale 
selecties verbonden aan de KNSB, 

o Stelt, in overleg met de directeur sport, talentprofielen op conform de eisen van 
NOC*NSF;  

o Adviseert de directeur sport over uitzending naar internationale wedstrijden en 
kampioenschappen, en over de samenstelling van de selecties. 
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