
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wil jij aan de basis staan van de toekomstige olympische kampioenen? 

Dit is je kans!                                                                                                                            

KNSB Talent Team Zuidwest is op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

KNSB Talent Team Zuidwest is een stichting voor talentontwikkeling voor de schaats- 

(langebaan en shorttrack) en inline-skaten sport in de regio Zuidwest. Het KNSB Talent 

Team Zuidwest zorgt in samenwerking met lokale en regionale partijen voor een optimale 

(topsport) infrastructuur zodat talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het 

behalen van het hoogste podium. De organisatie werkt als autonome stichting met een 

accreditatie van de KNSB voor het uitvoeren van de talentontwikkeling. Voor het KNSB 

Talent Team Zuidwest zijn wij op zoek naar een: 

Voorzitter  

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid en de verbinder van het 

bestuur en externe partijen. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de belangen in de 

regio Zuidwest. De voorzitter is lid van het (dagelijks) bestuur. 

 

Belangrijkste taken 
- Leiding geven aan het bestuur en bestuursvergaderingen 

- Het behartigen van de belangen van het Talent Team in de regio 

- Onderhouden van interne- en externe contacten en samenwerking met de 

Talentcoaches 

- Zorgen voor de navolging en opvolging van alle regels en bepalingen en van de 

accreditatie-overeenkomst met de KNSB 

 

Je brengt mee 
Je hebt affiniteit met de schaats- en/of inlinesport en onderschrijft de visie van de KNSB 

m.b.t. talentherkenning en –ontwikkeling. Daarnaast heb je ervaring in organiseren, 

coördineren en besturen en heb je interesse om met vrijwilligers en ouders van talenten 

te werken. 

 

Tijdsbesteding 
Afhankelijk van de periode in het seizoen minimaal enkele uren per week voor onder 

andere bestuursvergaderingen, rijdersbijeenkomsten en afstemming met partners. 

Daarnaast besteed je, naar eigen invulling, nog enkele uren per week aan informele 

contacten. 

 
Wij bieden  
Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een inspirerende en sportieve omgeving waarin je 

meewerkt aan de toekomst van de schaats- en inlinesport in Nederland en daar echt van 

betekenis kunt zijn. Tijdens je inwerkperiode word je goed begeleid en er is een goede 

samenwerking met enthousiaste medebestuursleden. Daarnaast ontvang je regelmatig 

een uitnodiging voor het bijwonen van schaats- en inline evenementen. Eventuele 

gemaakte (reis)kosten worden uiteraard vergoed.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Het KNSB Talent Team Zuidwest opereert binnen de kaders van de Code Goed  

Sportbestuur die je als bestuurder qua inhoud en visie onderschrijft. Als beoogd 

bestuurslid ben je onafhankelijk en heb je geen nevenfuncties binnen de directe KNSB-

omgeving.  

 
Reageren? 
Wil je een bijdrage leveren aan het KNSB Talent Team Zuidwest? Mail je motivatie en CV 

naar secretaris@knsbtalentteamzuidwest.nl onder vermelding van ‘Voorzitter KTT 

Zuidwest’.  

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Karen Huizer, voorzitter KNSB Talent  

Team Zuidwest a.i., telefoonnummer 06-5112 2061. 

 

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

 
  

 


