Ledenraadslid
Wil jij je inzetten voor Tennis in Nederland? Dan ben jij ons nieuwe raadslid!

Achtergrond
In februari heeft de Ledenraad de nieuwe statuten van de KNLTB goedgekeurd. Een
belangrijke verandering is de nieuwe opzet van de Ledenraad, waarbij de
verenigingen de Ledenraadsleden direct gaan kiezen en het aantal leden wordt
teruggebracht van 45 naar 29. Het sluitstuk van deze bestuurlijke vernieuwing is het
kiezen van een volledig nieuwe Ledenraad voor de zomer van dit jaar.

Wat zijn de uitdagingen?
Meer mensen meer laten genieten van tennis, dat is het doel van de KNLTB. We
promoten tennis en bouwen een sterke tenniscommunity, voor iedereen: tennissers,
de fans, de trainers, de competitiespelers, de vrijwilligers en bovenal voor de
verenigingen. Hoe zorgen we ervoor dat er weer meer mensen gaan tennissen, dat
we nog meer vitale verenigingen krijgen en dat tennis weer volop in de belangstelling
staat?

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.

Wat vragen wij van jou?
Passie voor tennis en tijd om je voor te bereiden en deel te nemen aan vier
Ledenraadsvergaderingen per jaar. Daarnaast verwachten we dat je op de hoogte
blijft van de ontwikkelingen op tennisgebied in het bijzonder in je eigen provincie.
Denk daarbij aan de nieuwe opzet waarbij verenigingen in kringen zijn ingedeeld.

Ons wensenlijstje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare ervaring met tennis en het verenigingsleven
Je kan het hele tennisveld overzien, voor alle doelgroepen
Je hebt oog voor het algemene KNLTB-belang
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 geen strijdige belangen
Je hebt uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden
Je bent bereid tijd te steken in deze vrijwilligersrol

Wat willen wij graag?
De KNLTB streeft naar een goede spreiding over de 12 provincies met tenminste één
Ledenraadslid per provincie. Daarnaast is het van belang dat er in de Ledenraad ook
expertise op gebieden als financiën en ICT aanwezig is. Ook streven we naar een
goede spreiding voor wat betreft leeftijden en de verhouding man / vrouw.
Kandidaten zullen in ieder geval de gedragscodes moeten ondertekenen, de
vragenlijst moeten invullen en een VOG (verklaring omtrent het gedrag) moeten
aanleveren. Daarnaast mogen er geen tegengestelde belangen zijn.

Wat bieden wij jou?
Een belangrijke functie met concrete invloed op de tennissport in Nederland in een
uiterst sportieve omgeving. De tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld een
aantal dagdelen per maand. Er wordt gewerkt met een jaarkalender voor reguliere
vergaderingen en bijeenkomsten; daarnaast komen ad hoc besprekingen soms voor.
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 kunt worden
herkozen zodat je maximale zittingstermijn negen jaar zal zijn.

Belangstelling?
Dan maken we graag kennis met je! Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Aanmelden is mogelijk tot 1 mei.
Na toetsing aan de eisen van de profielschets zal je op de kandidatenlijst worden
geplaatst. Aan de hand daarvan zal de selectie plaatsvinden en word je geplaatst op
de kandidatenlijst. Mocht dit niet lukken, dan wordt er uiteraard contact met je
opgenomen.
Vervolgens gaan de verenigingen stemmen (dit gebeurt in de stemperiode van 24
mei tot en met 2 juni). Op 5 juni wordt de uitslag bekend gemaakt en behoort het dus
tot de mogelijkheid dat je per 15 juni geïnstalleerd zal worden als nieuw LR lid. Hou
15 juni dus vrij in je agenda.
Kijk ook nog even op onze site www.knltb.nl of www.centrecourt.nl voor meer
informatie over de KNLTB.
Mocht je toch nog meer informatie willen over deze vacature of de organisatie dan
kan je hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke Zaken, te bereiken op
088 130 26 47 of via bestuurlijkezaken@knltb.nl.

