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De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van 

de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in  

top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is bij 

de KNSB vanzelfsprekend, evenals voor het schaatsen staat voorop, met een goede balans tussen de 

inzet van vrijwilligers en professionals.  
  

De KNSB is op zoek naar een:  

 

 

Budgetbewaker sectie Marathon 
 

 

Voel jij je thuis als het over cijfers en budgetten gaat? En wil jij jezelf ontwikkelen maar ook 

graag een steentje bijdragen aan het marathonschaatsen?  

 

Dan komt de KNSB graag met jou in contact!  

  

Functieprofiel 

Wij zoeken een budgetbewaker voor het Sectiebestuur Marathon (SBM).  Het sectiebestuur opereert 

op landelijk niveau en bestaat uit gewestelijke afgevaardigden. Als budgetbewaker zorg jij voor een 

deel van de boekhouding. Je opereert binnen deze functie op landelijk niveau. Geen ingewikkelde 

vraagstukken maar enige financiële kennis is wel prettig. Jij zorgt ervoor dat de afgesproken 

budgetten niet overschreden worden en maakt een planning voor het aanschaffen van bijvoorbeeld 

benodigde middelen. Het gaat hier om een begroting die gaat over kosten en niet over opbrengsten. 

Daarnaast worden gemaakte kosten, zoals reiskosten en vergaderkosten bij jou ingediend en al dan 

niet geaccordeerd. Vervolgens zet je de gemaakte kosten door naar de KNSB voor uitbetaling. 

Het sectiebestuur verwacht dat jij ook met de andere bestuursleden een inhoudelijke bijdrage levert 

aan beleidsaspecten over het marathonschaatsen Het sectiebestuur vergadert in principe 

maandelijks. Deze vergaderingen vinden voornamelijk plaats op het Bondsbureau te Utrecht, maar 

ook regelmatig op afstand via Microsoft Teams. 

 

Wij vragen  

Als budgetbewaker herken jij je in de volgende eigenschappen:  

• Je hebt enige financiële kennis. Wij verwachten van jou geen ingewikkelde draaitabellen of 

een jaarrapportage maar het is wel fijn als het werken met een begroting bekend gebied voor 

je is.  

• Je kan nauwkeurig werken en gaat vertrouwelijk om met financiële informatie.  

• Je hebt maandelijks een paar uurtjes over, die je graag als vrijwilliger voor de schaatssport 

wilt besteden.  

• Het is fijn als je al enige ervaring hebt als vrijwilliger in het marathonschaatsen, maar dit is 

geen harde eis.  

• Je hebt een hart voor het schaatsen en in het bijzonder voor het marathonschaatsen, zowel 

op kunstijs als natuurijs, en vernieuwende vormen daarvan die de interesse voor deze sport 

bij beoefenaars en bij toeschouwers kunnen prikkelen. 

• Je werkt mee aan het aanvragen van een VOG-verklaring. 
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Wij bieden  

• Een leuke uitdagende functie binnen een betrokken groep vrijwilligers.  

• Goede begeleiding tijdens je inwerkperiode, je wordt niet direct in het diepe gegooid. 

• Vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.  

• Daarnaast worden vrijwilligers bij de KNSB uitgenodigd voor schaatsevenementen. 

 

Solliciteren?  

Ben je enthousiast geworden maar heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Jan Bos 

(budgetbewaker sectie Marathonschaatsen) via e-mailadres: budgetbewakerSBM@knsb.nl, 

telefoonnr. 06-13 68 39 08 of Jan Schuitema (voorzitter sectie Marathonschaatsen) via e-mail: 

voorzitterSBM@knsb.nl, telefoonnr. 06-21 83 89 11.  

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een aantal vergaderingen van SBM bij te wonen, zodat je 

meer zicht krijgt wat er zo al speelt binnen het sectiebestuur. 

 

Ben je overtuigd dat dit iets voor jou is en wil je hiervoor graag in aanmerking komen? Stuur dan een 

e-mail naar voorzitterSBM@knsb.nl. 

 

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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