
1 Algemeen profiel KNSB Ledenraad  
 
1.1. Uitgangspunten  
De ledenraad is de algemene ledenvergadering van de KNSB, die bestaat uit vertegenwoordigers of 
leden van gewesten, de topsportleden-atleten en de topsportleden-merkenteams. 
De raad:  

• richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de KNSB en weegt daartoe de in 
aanmerking komende belangen van de leden van de KNSB af  

• beoordeelt of het algemeen bestuur de bond bestuurt conform de missie, visie en doelstellingen 
van de bond en of daarbij excellente prestaties worden geleverd  

• richt zijn aandacht op strategische onderwerpen, hoofdlijnen van beleid en belangrijke prestatie-
indicatoren  

• toont de voor de schaats- en inline-skatesport maatschappelijke omgeving zichtbare sterke 
betrokkenheid bij de organisatie  

• kiest een proactieve instelling en bepaalt zijn eigen prioriteiten, rekening houdend met de 
behoeften en mogelijkheden van het algemeen bestuur  
 
1.2. Taken en bevoegdheden  

• wijzigen van de statuten  

• voor zover bij of krachtens de statuten niet anders is bepaald, worden de reglementen van de 
bond, waaronder het algemeen reglement, door de ledenraad, al dan niet op voorstel van het 
algemeen bestuur, vastgesteld  

• het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen bestuur overeenkomstig artikel 
19 van de statuten en hetgeen daaromtrent in het algemeen reglement is bepaald  

• het vaststellen van de begroting, van de beleidsplannen en van de contributie  

• het afnemen van rekening en verantwoording van het algemeen bestuur inclusief het vaststellen 
van het jaarverslag en de goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van decharge voor het 
gevoerde beleid  

• het ontbinden van de bond  

• alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan een ander orgaan van de bond zijn 
opgedragen. 
 
1.3 Zittingsperiode 

• Termijn van 3 jaar, met mogelijkheid van tweemaal herverkiezing (maximaal 9 jaar)  

• Conform de statuten zullen tussentijds vertrekkende leden in de ledenraad benoemd worden voor 
de voor dat lid geldende resterende zittingsperiode 
 
 
 
2 Functieprofiel lid van de KNSB ledenraad  
 
2.1. Introductie  

• de bezetting van de KNSB ledenraad bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke 
kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair geheel vormen  

• in de KNSB ledenraad zijn alle schaatsdisciplines (secties) vertegenwoordigd  

• voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een specifiek aandachtsgebied hebben, maar 
bovenal een helikopterview  

• van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe 
discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en kunnen de juiste vragen 
stellen  
 



2.2. Algemene functie-eisen  
Voor uitoefening van de functie van Lid van de KNSB ledenraad zijn de volgende punten van belang: 
1. voelt zich verbonden met het gedachtegoed en de uitgangspunten van de KNSB;  
2. heeft een algemene interesse voor de schaats en/of inline-skatesport;  
3. heeft kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur; 
4. heeft op basis van bestuurlijke ervaring zicht op het goed bestuurlijk functioneren van een 
sportbond;  
5. is in staat de verschillende functionele aspecten (zoals programmatische, organisatorische, 
financiële, personele, juridische en ondersteunende aspecten) in relatie tot elkaar af te wegen;  
6. kan het algemeen bestuur met distantie kritisch volgen;  
7. is in staat een dialoog met het algemeen bestuur en overige leden van de ledenraad te voeren;  
8. is in staat om op basis van al dan niet zwakke signalen het functioneren van (een lid van) het 
algemeen bestuur in te schatten en te beoordelen;  
9. is in staat het functioneren van de ledenraad kritisch te evalueren en verbeterpunten 
bespreekbaar te maken;  
10. is in staat om op een inzichtelijke en begrijpelijke manier verantwoording af te leggen over het 
functioneren van de ledenraad.  
 
 
2.3. Specifieke functie-eisen  
Binnen de ledenraad wordt verder een aantal aanvullende eisen samengebracht. Ieder individueel lid 
voldoet (naast de hierboven genoemde algemene eisen) tenminste aan één van de volgende drie 
specifieke eisen:  
 
a) Draagvlak bij een specifieke vereniging- en schaatssportdiscipline  

• komt voort uit de kring van leden van de KNSB  

• heeft zicht op de ontwikkelingen binnen het maatschappelijk veld waarin de KNSB sportdisciplines 
opereren  

• vertegenwoordigt een of meer van de schaatssportdisciplines binnen de KNSB  
 
b) Financieel  

• is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de KNSB op hoofdlijnen te beoordelen en te 
beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst moeten zijn  

• is in staat de kwaliteit van de financiële informatievoorziening te beoordelen en daarover te 
adviseren  

• heeft financieel-economische kennis en ervaring  
 
c) Juridisch  

• komt voort uit de kring van leden van de KNSB  

• is in staat de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de KNSB te beoordelen en 
daarover te adviseren  

• heeft juridische kennis en is bij voorkeur werkzaam op dat gebied  
 
 



2.4. Competenties  

Voor de uitoefening van de functie lid van de ledenraad zijn de volgende competenties van belang:  

• luisteren  

• communiceren  

• omgevingsbewustzijn  

• creativiteit  

• flexibel gedrag  

• toekomstvisie  

• oordeelsvorming  

• informatieanalyse  

• toewijding  

• organisatie sensitiviteit  
 
 
2.5. Gevraagde inzet lid van de KNSB ledenraad  
Van ieder lid van de ledenraad wordt een tijdsinvestering van minimaal 50 uur per jaar verwacht. In 
het eerste jaar na aantreden zal de tijdinvestering hoogstwaarschijnlijk groter zijn.  


