In verband met een openstaande vacature zijn wij op zoek naar een:

Voorzitter Wedstrijdzwemcommissie
Als Voorzitter Regio Wedstrijdzwemcommissie (RWZC) geef je leiding aan de RWZC van de
KNZB Regio Zuid. De RWZC is een uitvoerend orgaan rondom wedstrijden, kampioenschappen
en officialaangelegenheden. Afgevaardigden uit werkgroepen maken deel uit van de RWZC.
De Voorzitter Wedstrijdzwemcommissie is ook onderdeel van het Regiobestuur van de KNZB
Regio Zuid. Hij/zij vertegenwoordigt in die rol het wedstrijdzwemmen in het Regiobestuur en
is medeverantwoordelijk voor het door vertalen van het meerjarenbeleid van de KNZB naar
een strategisch plan voor de regio en een jaarplan voor het wedstrijdzwemmen in de Regio
Zuid. De komende jaren zal vernieuwing hierbij een belangrijke rol spelen.
Wie zoeken we?
• Een betrokken en daadkrachtige man of vrouw die goed is ingevoerd in de wereld van het
wedstrijdzwemmen.
• Iemand met goede communicatieve vaardigheden, een groot inlevingsvermogen en het
vermogen om mensen en partijen met elkaar te verbinden.
• Iemand met bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring en het vermogen om te delegeren.
• Iemand die in overleg treedt en blijft met verenigingen, andere regio’s en de KNZB om
samen het zwemmen nog beter op de kaart te zetten.
• Iemand die open staat voor vernieuwing, initiatieven stimuleert en de afhandeling bewaakt.
• Iemand die zichtbaar en benaderbaar is en gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar is om
invulling te geven aan de voorzittersfunctie. Pieken qua tijdsbesteding kunnen voorkomen.
Wat bieden wij?
• Een uitdagende vrijwilligersfunctie met autonomie om naar eigen inzicht zaken in te richten,
als het binnen het beleid past.
• Een constructieve samenwerking met mensen die allemaal een passie voor de zwemsport
hebben.
• De kans om je netwerk zowel binnen als buiten de regio uit te breiden, o.a. door deelname
aan inspiratiebijeenkomsten en centrale werkgroepen.
• De kans om samen met de KNZB de zwemsport te vernieuwen en beter te laten aansluiten
bij de veranderende sportconsument.
Wat is de procedure?
• Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de functie-inhoud terecht bij de
Secretaris van Regio Zuid, Dhr. Henny v.d. Beek via secretaris@knzbzuid.nl.
• Mocht je besluiten je te kandideren voor deze functie, stuur dan je CV met motivatie voor 15
september 2021 naar Henny v.d. Beek (secretaris@knzbzuid.nl).
• Afgevaardigden van het Regiobestuur voeren gesprekken met de kandidaten.

