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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 een goede balans tussen de inzet 
van vrijwilligers en professionals.  

De KNSB is op zoek naar een:  

Bestuurslid Sectiebestuur Shorttrack (v/m) 
 

De sectie shorttrack is een organisatorische eenheid binnen de bond die nationaal de shorttracksport 
vertegenwoordigt. De sectie behartigt de nationale en gewest overstijgende sportbelangen van de 
shorttracksport, als ware de landelijke technische commissie (LTC). Ten aanzien van de nationale 
wedstrijdsport ligt de operationele verantwoordelijkheid bij het sectiebestuur. Het bondsbureau heeft 
hierin een adviserende en ondersteunende functie. De uitvoering van activiteiten ligt bij de sectie met 
ondersteuning van het bondsbureau, de gewesten, de verenigingen en andere noodzakelijke 
regionale eenheden.  
Het uitgangspunt bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheidsverdeling is een effectieve en 
efficiënte samenwerking tussen de secties en het bondsbureau op een gelijkwaardige en 
complementaire basis. Het sectiebestuur shorttrack is op zoek naar een bestuurslid, die een 
bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de shorttracksport. 

Als lid van het sectiebestuur werk je primair samen met de verenigingen, de andere 
sectiebestuursleden en het bondsbureau. Je levert een bijdrage aan alle onderwerpen binnen de 
sectie en schrijft bijdragen voor het jaarplan shorttrack.  
 
Je bent verantwoordelijk voor één of meer taken die binnen de portefeuille van het Sectiebestuur 
Shorttrack vallen. De onderverdeling van de taken vindt in overleg plaats. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• bijdrage leveren aan het jaarplan Shorttrack; 

• afstemmingsoverleg met de disciplinemanager Shorttrack; 

• samenwerking met verenigingen stimuleren. 

• aanwezig kunnen zijn bij wedstrijden namens het sectiebestuur. 

• verantwoordelijk voor één of meerdere taken binnen de portefeuille van het Sectiebestuur 

Shorttrack. Hierbij kun je denken aan het bijdragen aan een commissie, stimuleren van 

opleidingen, verbeteren IT, regelgeving rondom wedstrijden etc. etc. 

 

 

De ideale kandidaat (v/m):   

• draagt de schaatssport in het algemeen, de KNSB en de shorttrack in het bijzonder, een warm 

hart toe en heeft zicht op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de schaatssport;  

• onderschrijft de Strategische koers van de KNSB 2021-2028;  

• heeft een open en zo nodig kritische houding ten aanzien van de inbreng van het 

bondsbureau, de GTC’s, de verenigingen en luistert naar de mening van andere 

bestuursleden;   

• werkt conform Code Goed Sportbestuur NOC*NSF;  

• is voldoende en flexibel beschikbaar (ongeveer 2-4 uur per week). 
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Wij bieden   

• een uitdagende vrijwilligersfunctie in een inspirerende omgeving 

waarin je meewerkt aan de toekomst van de schaatssport in 

Nederland en van betekenis kunt zijn binnen de sectie shorttrack;  

• begeleiding tijdens je inwerkperiode;  

• een vergoeding voor eventueel gemaakte (reis)kosten;  

• regelmatig een uitnodiging voor het bijwonen van schaatsevenementen.   

Solliciteren?   

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een mail met je CV en een korte toelichting naar: 
werken@knsb.nl onder vermelding van “bestuurslid shorttrack”.  
  

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de vicevoorzitter/interim voorzitter van het 
sectiebestuur, Annemarie Gijsberts, tel. 06-538 000 89.  
  

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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