Voorzitter sporttakcommissie.
Algemene kenmerken
De functie van de voorzitter van de sporttakcommissie is om de aan de commissie toegewezen
werkzaamheden binnen de sporttak ten uitvoer te laten brengen.
Doel van de functie
Beleidsvoorbereiding voor de directie en het Hoofdbestuur voor de specifiek toegewezen sporttak.
Toezicht op de uitvoering van door het Hoofdbestuur toegewezen taken
Organisatorische positie
De voorzitter legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur.
Resultaatgebieden
Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken worden in nauw overleg met de directie uitgevoerd
Beleidsvoorbereiding
• Verzamelt relevante informatie over ontwikkelingen, mogelijkheden, wensen en behoeften binnen
de sporttak;
• Wisselt informatie uit, beoordeelt en bediscussieert deze op relevantie;
• Onderhoudt nauw contact met de voorzitters van de districten
• Onderhoudt contacten en een (kennis)netwerk t.b.v. de sporttak;
• Draagt, door de commissie en eventueel toegevoegde specialisten, voorbereide strategische
beleidsvoorstellen aan bij de directie en het Hoofdbestuur;
• Brengt kennis in uit de aspecten van de wielersport;
• Initieert en draagt bij aan de dialoog tussen achterban en bestuurders betreffende het te voeren
beleid;
Resultaat: Beleid ontwikkeld, zodanig dat randvoorwaarden zijn benoemd om de doelstellingen van de
organisatie te laten realiseren.
Beleid versterken en communiceren
• Vertegenwoordigt, in overleg met de directie, de organisatie in contacten met externen. Draagt de
missie, visie en cultuur van de organisatie uit. Ontwikkelt netwerken die de positie van de
organisatie versterken;
• Vertegenwoordigt de organisatie bij wielerwedstrijden en evenementen;
• Onderhoudt een relevant netwerk.
• Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot de wielersport en vertaalt deze naar mogelijkheden
voor nieuwe dienstverlening en organisatie;
• Houdt de wensen van de vrijwilligers en sporters in beeld. Vertaalt deze behoefte en
ontwikkelingen naar bestuursniveau;
• Geeft blijk van ondernemerschap, neemt initiatieven, lobbyt bij stakeholders;
Resultaat: Beleid versterkt zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie,
strategie en doelstellingen uit te voeren.
Adviseren
• Adviseert directie gevraagd en ongevraagd;
• Maakt adviesnota’s voor directie en licht deze toe;
Resultaat; advies gegeven aan bestuurders voor beleidsvorming.

Controlerende en formele taken
• Stelt begroting van de commissie op en bewaakt deze middels controle op declaraties
• Draagt – in overleg met de directie - aan Hoofdbestuur commissieleden voor, voor benoeming en
ontslag
• Vertaalt KNWU-beleid naar sporttakspecifieke uitvoering
Profiel van de functie
Belangrijke deskundigheden die vertegenwoordigd moeten zijn:
• Heeft een HBO+ werk- en denkniveau
• Heeft affiniteit met de wielersport en de eigen sporttak in het bijzonder
• Kent de beleidsvisie van de KNWU bezit de kwaliteiten om deze uit te dragen.
• Landelijk/gewestelijk netwerk in politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
• Geeft autonoom leiding.
• Creatief en initiatiefrijk
• Toont lef
• Denkt strategisch
• Integer

