VACATURE
De provincie Noord-Holland biedt heel veel mogelijkheden voor de recreatieruiter. Wij hebben
prachtige ruiterpaden door bos en heide, in de duinen en we hebben mooie stranden. Daar moeten
we trots op zijn. De KNHS Regio Noord-Holland wil veel meer gaan betekenen voor de
recreatieruiters in onze regio. Het regiobestuur ziet het als zijn taak om ook de belangen van de
recreatieruiters te behartigen. Want is er wel eens over nagedacht dat landeigenaren zomaar
ruiterpaden kunnen sluiten? Of dat er opeens heel veel geld wordt gevraagd om gebruik te mogen
maken van de faciliteiten die zij bieden? Het lijkt allemaal heel gewoon om zomaar het bos in te gaan
of een lekkere strandrit te maken. Maar dat is het niet. In één regio in ons land is al bijna 200
kilometer ruiterpad gesloten. Dat is zonde en dat moeten we niet willen in onze prachtige provincie.
De recreatieruiter moet ruimte kunnen krijgen en behouden.
Vandaar dat de KNHS Regio Noord-Holland op zoek is naar een:

Portefeuillehouder recreatiesport Noord-Holland
Als portefeuillehouder recreatiesport speel je een actieve rol in het verbinden van partijen en het
ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is sterk
afhankelijk van de wijze waarop de portefeuillehouder samen met de regio de taken inricht.
De portefeuillehouder recreatiesport is iemand die:
Bestuurlijke ervaring en een sportieve, enthousiasmerende, verbindende en
resultaatgerichte houding heeft;
Affiniteit heeft met en belangenbehartiger wil zijn van de recreatieve
paardensportbeoefening in de meest brede zin;
Zich wil verdiepen in het landelijke beleid, dat ten behoeve van de recreatieve
paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens samen met anderen
de vertaalslag maakt naar het regionale beleid (bijvoorbeeld Enjoy the Ride);
Een uitgebreid netwerk heeft binnen de hippische wereld, waardoor hij of zij weet wat er
leeft in de regio;
Als belangenbehartiger van de recreatiesport in het regiobestuur van Noord-Holland wil
samenwerken met de andere bestuursleden om de recreatiesport in de regio Noord-Holland
een duidelijke kleur en positie te geven.
Je wordt als portefeuillehouder recreatiesport afgevaardigde naar het landelijke recreatieforum van
de KNHS om daar met de overige portefeuillehouders samen te werken en te overleggen.
Denk jij dat jij over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt om onze portefeuillehouder
recreatiesport te worden? Denk jij dat je de recreatieve paardensport in de regio Noord-Holland op
de kaart kunt zetten? Wacht dan niet langer en meld je aan. Wij gaan graag met je in gesprek!
Je kunt een mail met jouw motivatie sturen naar onze secretaris Nel Balla, n.balla@kpnmail.nl
Een sollicitatiegesprek kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. Tijdens de selectieprocedure
wordt je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk behandeld.
De portefeuillehouder recreatiesport wordt via digitale weg in functie gekozen door alle leden van de
regio Noord-Holland.
Heb je nog vragen neem dan contact op met Olaf Rempe (voorzitter) ogrempe@tiscali.nl of via
06-22234260 of Nel Balla (secretaris) n.balla@kpnmail.nl of 06-34421216.

