
 

 
 
Binnen de KNVB is een vacature ontstaan voor de combinatiefunctie van: 

 

Voorzitter KNVB district West II / Lid bestuur amateurvoetbal 
 

 
 

 
 

Functie inhoud: 

 Is voorzitter districtsbestuur West II 

 Is voorzitter dagelijks bestuur West II 

 Is lid landelijk bestuur amateurvoetbal, belast met de portefeuille sportiviteit en respect waaronder tucht- 
en beroepszaken en reglementen 

 Is voorzitter van de landelijke hoofdcommissie sportiviteit en respect  

 Geeft leiding aan de districtsvergadering en regiovergaderingen  

 Onderhoudt intensief contact met de districtsmanager 

 Is eerste aanspreekpunt voor de landelijke afgevaardigden van district West II  

 Is eerste aanspreekpunt voor de regioafgevaardigden 

 Verzorgt mede representatieve verplichtingen 

 Onderhoudt interne- en externe contacten, voortvloeiend uit de functie 
 
Profiel: 

 Heeft gevoel voor het verenigingsleven evenals voor de relatie tussen een vrijwilligersbestuur 
en de professionele arbeidsorganisatie 

 Heeft gevoel voor / visie op moderne bestuurlijke organisaties 

 Heeft inzicht en gevoel voor strategische processen in een complexe organisatie 

 Weet goed om te gaan met het spanningsveld die deze combinatiefunctie met zich mee kan brengen 

 Is open en transparant in handelen, communiceren en oordeelsvorming naar bestuur, verenigings- en 
arbeidsorganisatie 

 Is integer en stressbestendig 

 Beschikt over voldoende tijd voor het uitoefenen van deze functie(s) en is flexibel wat betreft 
beschikbaarheid 

 Is een stimulator met gevoel voor bestuurlijke, sociale, sensitieve en functionele verhoudingen 
 
De voorzitter van een districtsbestuur dient schriftelijk kandidaat gesteld te worden door tenminste  
vijf onder het district ressorterende leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a. van de Statuten  
(zijnde de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid) en/of tenminste vijf regioafgevaardigden en hij of zij 
wordt in functie gekozen door de stemgerechtigde leden van de districtsvergadering.  
 
De vertrouwenscommissie, die zorg draagt voor een correcte uitvoering van de reglementair vastgestelde 
procedure, opent door middel van deze publicatie een tussentijdse kandidaatstelling. 
 
Zij die belangstelling hebben voor deze onbezoldigde vrijwilligersfunctie kunnen tot 26 oktober 2012 reageren 
op deze advertentie. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Sjaak van der Kroon, districtsmanager 
West II, telefoon 06-22929997/010-2862120. Uw schriftelijke kandidaatstelling en bereidverklaring met CV 
kunt u richten aan de KNVB district West II, t.a.v. de selectiecommissie, Postbus 8200, 3009 AE of via de      
e-mail: west2-management@knvb.nl.  
Kandidaatstellingsformulier en bereidverklaring kunnen worden opgevraagd bij Yvonne Weeda,                     
tel. 010-2862121 of via west2-management@knvb.nl 
 

 

 


