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Wie zijn wij? 

De KNHS is er voor iedere paardensporter. Of je nu net bij een manege bent begonnen, lekker buiten rijdt, je 

voorbereidt op topsport of je in je vrije tijd inzet als jurylid of official: de KNHS is er voor jou. De nationale 

wedstrijdsport is bij de KNHS georganiseerd in 11 regio's met daaronder de lokale KNHS-sportaanbieders. Bij de 

mensport zijn er geen regio's, maar 4 mendistricten. De elf regiovoorzitters en een vertegenwoordiger van de 

mendistricten maken deel uit van de KNHS Ledenraad. 

 

Het Bestuur van de Regio Noord-Holland bestaat uit paardenliefhebbers die zich vrijwillig en belangeloos inzetten 

voor de paardensport in Noord-Holland. De secretaris is binnen het regiobestuur de spin in het web. Je werkt 

nauw samen met het wedstrijd secretariaat, de werkgroepen, forumleden en overige bestuursleden. 

We werken in het bestuur resultaatgericht met elkaar samen. We zijn als bestuur in opbouw en dat brengt ruimte 

voor ontwikkeling én dynamiek met zich mee.  We realiseren de jaarlijkse vaste evenementen in de regio, 

waaronder de regiokampioenschappen. Daarnaast werken we aantal van andere initiatieven in samenwerking 

met werkgroepen. 

 

Wat zijn de taken van de secretaris?  

Je bent ongeveer 4 uur per week bezig met de werkzaamheden, waarbij het drukker is rondom de 

regiokampioenschappen en de algemene leden vergadering. Je notuleert de vergaderingen. Neemt de diverse 

vragen die via de diverse media door jou ontvangen worden in behandeling of draagt er zorg voor dat de juiste 

werkgroep of het juiste forumlid dit in behandeling krijgt. 

 

Wat is het profiel van de secretaris? 

Een enthousiaste persoonlijkheid met passie voor paarden én tijd om deze klus te klaren. Je staat in het hart van 

de paardensport van Noord-Holland en maakt het verschil voor de ontwikkeling van de paardensport in onze 

regio. En daar ben je trots op!  

  Je  overziet zaken goed en speelt snel in op ontwikkelingen. 

  Je bent heel accuraat 

  Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden en bent organisatorisch sterk.  

  Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent resultaatgericht en denkt in oplossingen. 

  Je bent bekend met de diverse takken van onze wedstrijdsport en recreatiesport 

 

Kortom: het team kan op jou rekenen! 

Enige ervaring als secretaris in een bestuur of vereniging is écht wel handig, dat hoeft dat niet in de paardensport 

te zijn. Het bestuur en het wedstrijd secretariaat helpen je bij het inwerken. 

 

Wij bieden 

  Leuke groep bestuurders en werkgroepen die zich inzetten voor de belangen van de paardensport in Noord-

Holland 

  Zelfstandig werken, ruimte voorontwikkeling en de vrijheid verbeteringen door te voeren 

  Het is vrijwilligerswerk. Reiskosten en andere kosten die met de werkzaamheden samenhangen krijg je 

uiteraard vergoed. 

 

Wil je meer weten over deze vacature? 

Neem dan contact op met Michael Broertjes (voorzitter KNHS regio NH) Telefoon: 06-55380774 of Jos Slottje (ad 

interim secretaris KNHS regio NH) 06 12 87 15 20 –  Email: secretaris@knhsnoordholland.nl 

https://www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie/de-knhs-ledenraad/
mailto:secretaris@knhsnoordholland.nl

