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Lid sporttakcommissie para-cycling
Algemene kenmerken 
De functie van het sporttakcommissielid is om beleid voor te bereiden binnen de toegewezen sporttak. 
Doel van de functie 
Beleidsvoorbereiding voor het Hoofdbestuur. Tevens zal het lid indien daartoe aangewezen door de 
commissie een werkgroep coördineren binnen de sporttak voor het specifiek toegewezen 
aandachtsgebied. 
Organisatorische positie 
Het lid legt verantwoording af aan de voorzitter van de sporttakcommissie.  

Resultaatgebieden 
Beleidsvoorbereiding 

• Verzamelt relevante informatie over ontwikkelingen, mogelijkheden, wensen en behoeften in het
aandachtsgebied;

• Wisselt informatie uit, beoordeelt en bediscussieert deze op relevantie.
• Onderhoudt contacten en een (kennis)netwerk t.b.v. het aandachtsgebied;

Coördineren en aansturen werkgroep. 

• Stelt, indien gevraagd, een werkgroep samen voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het
aandachtsgebied

• Aansturing geven aan de werkgroep binnen de taakstelling door middel van
• Geïntegreerd behartigen van belangen van zowel top-, wedstrijd- en breedtesport;
• In samenspraak met de consuls samenstellen van nationale kalenders;
• Initiëren en coördineren van wedstrijden, landelijke competitie en klassementen
• Voorbereiden van Jaarlijkse Besluiten en Reglementartikelen;
• Benaderen van organisatoren en voordragen voor toewijzing van Nationale

Kampioenschappen;
• Selecteren van wedstrijden voor de internationale kalender en eventuele competities;

Resultaat; 

• Informatie verzamelt en beoordeelt ter voorbereiding van beleidsvorming
• De praktische werkzaamheden binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd
• De werkgroep functioneert t.b.v. van haar taakstelling

Adviseren 

• Als lid van de sporttakcommissie levert het commissielid een bijdrage aan het gevraagd en ongevraagd
adviseren van het Hoofdbestuur;

• Maakt adviesnota’s voor het Hoofdbestuur en licht deze toe;
Resultaat; advies gegeven aan bestuurders voor beleidsvorming. 
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Profiel van de functie 

• MBO werk- en denkniveau
• Affiniteit met de desbetreffende sporttak
• Deskundig betreffende het aandachtsgebied.
• Creatief en initiatiefrijk
• Schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
• Leidinggevende ervaringen
• Teamspeler
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