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De KNHS is er voor u!  

  
De KNHS is de bond voor alle paardensporters, van recreatie tot de top. De KNHS hecht 

veel waarde aan deskundige inbreng vanuit de regio om samen vorm te geven aan (nieuw) 

beleid. De KNHS heeft aan de regio’s belangrijke taken toegekend, waaronder het 

behartigen van de belangen van de recreatiesporters in de regio. Daartoe is in elk regio een 

portefeuillehouder recreatiesport aan het regiobestuur toegevoegd. Deze 

portefeuillehouder is tevens lid van het landelijke KNHS forum Recreatiesport.  

  

De regio Noord-Brabant is op zoek naar kandidaten die:   
• Bestuurlijke ervaring hebben en een sportieve, enthousiasmerende, verbindende en 

resultaatgerichte houding hebben;  
• Affiniteit hebben met en belangenbehartiger willen zijn van de recreatieve ruiter;  
• Zich willen verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de recreatieve 

paardensport wordt ontwikkeld én uitgerold om vervolgens de vertaalslag te maken 
naar het regionaal beleid (bijvoorbeeld Enjoy the Ride);  

• Een uitgebreid netwerk hebben binnen de recreatieve hippische wereld; 
• Contact onderhouden met de Regioconsulenten (Regioconsulenten staan immers 

weer in verbinding met terreineigenaren, gemeenten, Staatsbosbeheer etc) 
• Als belangenbehartiger van de recreatiesport de recreatiesport in de regio maar ook 

binnen het regiobestuur een duidelijke positie te geven;  
• Samenwerken met het regiobestuur. 

  

De tijdsbesteding voor deze functie is afhankelijk van de wijze waarop de portefeuillehouder 

deze taken inricht. 

 

Als u zich herkent in bovenstaand profiel en u over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt 

meld u dan aan als:   

  

portefeuillehouder recreatiesport  

KNHS Regio Noord-Brabant 
  

Ja, ik ambieer deze functie!  

Stuur uw reactie per e-mail vòòr vrijdag 16 september 2017 naar de secretaris van de Regio 
Noord-Brabant, Dhr. Peter Timmers. (pac.timmers@hetnet.nl). Vermeld daarin waarom u 
denkt dat u de geschikte kandidaat voor deze functie bent.  
 
Een gesprek met een afvaardiging van het Regiobestuur en of de vertrouwenscommissie 
maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. In dit gesprek wordt tevens de 
onkostenvergoeding toegelicht.  
 
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

De portefeuillehouder recreatiesport wordt via digitale weg in functie gekozen door alle leden van de regio en zal 

tijdens de ledenvergadering (2 november 2017) worden benoemd.  

 

Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

  

 

Vacature  

Portefeuillehouder Recreatiesport   

Regio Noord-Brabant 
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