
Ledenraadslid  
 
 
 
 

Wil jij je inzetten voor tennis en padel in Nederland? Meld je dan aan voor de 
Ledenraad van de KNLTB! 

 
 

 

 

Meer mensen meer laten tennissen en padellen, dat is de ambitie van de KNLTB. We 

promoten tennis en padel en bouwen een sterke community, voor iedereen: de 

spelers, de fans, de leraren, de vrijwilligers en bovenal voor de verenigingen. We 

stimuleren dat er nog meer mensen gaan tennissen en padellen en dat tennis en 

padel volop in de belangstelling blijven staan. 

Volop uitdagingen dus. Ben je tennis- en padelliefhebber en wil je meedenken? Dan 

is de Ledenraad van de KNLTB misschien iets voor jou. 

 

Wat ga je precies doen? 

Als Ledenraadslid toets je het gevoerde beleid van de KNLTB, stel je de begroting, de 

jaarrekening en het jaarplan vast en geef je input voor het strategisch beleidsplan. De 

Ledenraad bestaat uit 29 leden die door de verenigingen uit de kandidaten worden 

gekozen. 

In 2019 is een vernieuwde opzet van de Ledenraad ingevoerd, waarbij de 

verenigingen de Ledenraadsleden direct kiezen. De zittingstermijn is 3 jaar, daarom 

zijn er nu nieuwe verkiezingen. Een deel van de Ledenraadsleden stelt zich 

herkiesbaar. Alle KNLTB-leden, die de functie van Ledenraadslid ambiëren en 

voldoen aan de profielschets, kunnen zich kandidaat stellen. Uit ervaring blijkt dat de 

provincies Friesland, Zeeland en Flevoland vaak onderbezet blijven, dus kandidaten 

uit deze provincies zijn zeker welkom. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Passie voor tennis en/of padel en tijd/bereidheid om hierin te investeren. De 

tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld een aantal dagdelen per maand en 

bestaat o.a. uit bestudering vergaderstukken, bezoek kringbijeenkomsten en 

minimaal 4 Ledenraadsvergaderingen verdeeld over het jaar. 

Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op tennis- en 

padelgebied in het bijzonder in je eigen provincie, bijvoorbeeld door af en toe een 

kringbijeenkomst met verenigingen bij te wonen.   

https://www.knltb.nl/media/0xza3e4g/knltb-jaarrekening-2020-def.pdf
https://www.knltb.nl/media/0xza3e4g/knltb-jaarrekening-2020-def.pdf
https://www.knltb.nl/media/dj2h1vyq/knltb-strategische-doorkijk-2021-2025.pdf


 

Ons wensenlijstje: 

• Je hebt aantoonbare ervaring met tennis en het verenigingsleven 

• Je kan het hele tennis- en padelveld overzien en hebt affiniteit met meerdere 
doelgroepen binnen tennis en/of padel 

• Je kan afstand nemen van je persoonlijke situatie en meedenken in het algemeen 
belang 

• Je houdt voldoende afstand tot de inhoud, maar bent tegelijkertijd voldoende 
betrokken en geëngageerd om toezichthoudende en toetsende taken uit te oefenen 

• Je opereert positief kritisch en respectvol 

• Je hebt uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden 
 

 

Wat willen wij graag? 

De KNLTB streeft naar een goede spreiding over de 12 provincies met tenminste één 

Ledenraadslid per provincie. Ook streven we naar een goede spreiding voor wat 

betreft leeftijden en de verhouding man/vrouw. Van kandidaten wordt gevraagd de 

gedragscodes te ondertekenen, de vragenlijst in te vullen en een VOG (verklaring 

omtrent het gedrag) aan te leveren. Daarnaast mogen kandidaten geen strijdige 

belangen of onverenigbare functies hebben. 

 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Een belangrijke functie met veel betrokkenheid bij en concrete invloed binnen de 

tennis- en padelsport in Nederland in een uiterst inspirerende omgeving. 

De functie is een onbezoldigde functie, waarbij alleen de reiskosten worden vergoed. 

Je wordt gekozen voor de duur van drie jaar, waarna je nog twee keer kan worden 

herkozen zodat de maximale zittingstermijn negen jaar zal zijn. 

 

  

 



Meer info 

Voor verdere informatie over kandidaatstelling, profielschets, kieslijst en organisatie 

verwijzen we je naar het Kiesreglement. Hierin staat alle informatie die belangrijk is 

voor de kandidaten om te weten op welke wijze de verkiezing plaats gaat vinden. 

Na toetsing van alle kandidaten aan de eisen van de profielschets wordt een kieslijst 

samengesteld. Alle kandidaten worden hierover geïnformeerd voordat de kieslijst 

wordt gepubliceerd. 

Vervolgens kunnen de verenigingen stemmen in de stemperiode van 9 t/m 22 mei. 

Op 30 mei wordt de uitslag bekend gemaakt en behoort het dus tot de mogelijkheid 

dat je per 11 juni geïnstalleerd zal worden als nieuw Ledenraadslid. Houd 11 juni dus 

vrij in je agenda, als je je kandidaat stelt voor de Ledenraad. 

Kijk ook nog even op onze site www.knltb.nl of www.centrecourt.nl voor meer 

informatie over de KNLTB. 

 

Belangstelling? 

Dan maken we graag kennis met je! Klik hier voor het aanmeldformulier. Aanmelden 

is mogelijk tot 1 maart 2022.  

Voor meer informatie over deze vacature of de KNLTB kan je contact opnemen met 

de afdeling Bestuurlijke Zaken, te bereiken via bestuurlijkezaken@knltb.nl. 

 

 

https://www.knltb.nl/media/dnmp0gom/knltb-kiesreglement.pdf
http://www.knltb.nl/
http://www.centrecourt.nl/
https://knltb.nl/formulieren/aanmeldformulier-ledenraadsverkiezing/

