
 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

 

 
 
 

 

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:  

Voorzitter 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 een 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 sectie en het bondsbureau op een gelijkwaardige 
en complementaire basis.  

De voorzitter van het sectiebestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het 
sectiebestuur als geheel. Hij/zij staat boven de partijen en bevordert binding en samenwerking binnen 
de sectie shorttrack en met andere stakeholders. Hij/zij beschikt over de kwaliteiten om het 
groepsproces en de besluitvorming binnen het bestuur en binnen de sectie shorttrack op een 
professionele wijze te leiden. De voorzitter zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen. Zowel 
in relatie tot het bondsbestuur en bondsbureau als in relatie tot de diverse commissies binnen de 
shorttrack vervult de voorzitter een brugfunctie: hij/zij is een geloofwaardige sterke persoon ten 
opzichte van alle partijen. De voorzitter is tevens in staat om de sectie shorttrack naar buiten toe te 
vertegenwoordigen en geeft leiding aan de sectie in de samenwerking met de andere secties van de 
KNSB. 

De werkzaamheden bestaan uit:  

• voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen met de sectie en de 2-jaarlijkse 
technische vergaderingen met de GTC’s en verenigingen; 

• opstellen en monitoren van het jaarplan shorttrack; 

• regelmatig afstemmingsoverleg met de disciplinemanager shorttrack; 

• coördineren van doorontwikkeling diverse programma’s, b.v.; veiligheid, transponders, 
blessures, automatisering, opleidingen; 

• samenwerking met GTC’s en verenigingen stimuleren;  

• bijwonen van het voorzittersoverleg met alle andere secties en bestuurlijk overleg met 
algemeen en technisch directeur KNSB. 
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De ideale kandidaat (m/v):  

• draagt de schaatssport in het algemeen, de KNSB en de shorttracksport 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 en is in staat deze te vertalen 
naar een langetermijnstrategie voor de shorttrack in samenwerking met het bondsbureau; 

• beschikt over een (goed) netwerk in de schaatssport en de shorttrack in het bijzonder;  

• heeft bestuurlijke- en/of leidinggevende ervaring;  

• werkt conform Code Goed Sportbestuur NOC*NSF en heeft oog voor een veilig sportklimaat; 

• heeft enige basiskennis van financiële zaken (een begroting en jaarrekening kunnen lezen);  

• is voldoende en flexibel beschikbaar (ongeveer 2 dagdelen per week); 

• is lid van een bij de KNSB aangesloten vereniging.  

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 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 vóór 15 april 2022 een mail met je CV en een korte 
toelichting naar: werken@knsb.nl onder vermelding van “voorzitter shorttrack”.  
 
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de huidige voorzitter van het sectiebestuur,       
Sippy Tigchelaar (06-53325579).  
 
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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