KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Profiel ledenraadslid

De functie
De ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het belangrijkste orgaan in
de bestuurlijke structuur. Het vertegenwoordigt de verenigingen in de besluitvorming en maakt daarnaast
signalen vanuit de verenigingen bespreekbaar binnen de KNVB. Het ledenraadslid is gekozen door de
verenigingen en leden in zijn of haar kieskring, maar is de belangenbehartiger van het totale amateurvoetbal. Hij
of zij handelt zonder last.
Taken en verantwoordelijkheden
a.

Vertegenwoordigen van alle geledingen binnen het amateurvoetbal, waaronder mannen, vrouwen, jeugd,
clubs, officials, coaches, spelers (met een beperking), zaalvoetballers etc.
b. Vaststellen van de begroting en het meerjaren financieel beleidsplan.
c. Vaststellen van jaarlijks en meerjarenbeleid.
d. Verlenen van decharge aan het bestuur en de raad van toezicht na goedkeuring van de jaarrekening.
e. Vaststellen van de reglementen (amateurvoetbal en bondsgerelateerd).
f. Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht, alsmede het vaststellen van de
vergoeding.
g. Benoemen van leden van de tuchtorganen.
h. Vertegenwoordigen van het amateurvoetbal in de bondsvergadering.
i. Recht van initiatief, recht van amendement, recht van interpellatie, recht van onderzoek, budgetrecht, recht
op informatie en recht om vragen te stellen.
j. Contact onderhouden met verenigingen uit eigen kieskring.
k. Uitleggen en toelichten van KNVB-beleid aan verenigingen.
l. Vragen van de verenigingen signaleren, doorspelen aan en bespreken met de arbeidsorganisatie.
m. Bijwonen van bijeenkomsten met verenigingen.
Competenties
Een lid van de ledenraad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Is in staat om verschillende belangen te inventariseren en weegt de individuele belangen af ten opzichte
van het algemeen belang.
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel op papier als mondeling.
Is in staat onafhankelijk een mening te vormen binnen een soms complexe bestuurlijke omgeving.
Is in staat ontwikkelingen, problemen en misstanden te signaleren en te agenderen.
Is in staat samen te werken met verenigingen, mede ledenraadsleden en medewerkers.
Kan omgaan met dilemma’s, conflicten en weerstand.

Voorwaarden
Een lid van de ledenraad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Heeft voldoende tijd beschikbaar in de avonduren en in het weekend.
Heeft ervaring of affiniteit met het besturen van een (sport)vereniging.
Woont bij voorkeur in de eigen kieskring.
Beschikt over een breed netwerk en is in staat dit te onderhouden en uit te breiden.
Kan wedstrijden en activiteiten in de eigen kieskring en regio bijwonen.
“Is gepassioneerd voor het voetbal, dienend aan het team, verbindend tussen mensen en richtinggevend
voor de sport”.

Indicatie tijdsinvestering
Gemiddeld 4-6 uur per week. In de maanden juli en augustus is het een rustige periode.

Aanmelden
Kandidaat stellen kan tot en met 12 november 2018 via www.knvb.nl/ledenraad.
Vragen? Stuur een mail naar ledenraad@knvb.nl

