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Districtsvoorzitter 

 

De districtsvoorzitter zit de vergaderingen van het districtsbestuur voor en bepaald samen met de 
overige districtbestuurders het districtsbeleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Het districtsbeleid 
wordt in goed overleg met de KNMV opgesteld zodat de KNMV en het bestuur op één lijn opereren. Als 
districtsvoorzitter bezoek je geregeld clubs en KNMV-evenementen om de contacten met betrokkenen 
te onderhouden. Eén maal per jaar is er een districtsledenvergadering die door de districtsvoorzitter 
wordt voorgezet.   
 
Hoofdgroep DISTRICTEN 

Naam functie Districtsvoorzitter 
Functieomschrijving: De districtsvoorzitter is belast met het geven van leiding aan het 

districtsbestuur waarvoor hij/zij benoemd is en zit de 
districtsledenvergadering in dat district voor. De districtsvoorzitter 
is het boegbeeld van het district, motivator voor de leden van het 
districtsbestuur en treedt op als vertegenwoordiger van het district. 

Taken: • Zit de bestuursvergaderingen voor. 
• Steunt het beleid van de KNMV en promoot de KNMV zowel in- 

als buiten de functie. 
• Zorgt voor draagvlak voor het KNMV beleid en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (op districtsniveau). 
• Bevordert een goede samenwerking tussen KNMV, het district en 

de aangesloten clubs in het eigen district. 
• Onderhoudt interne & externe (regionale) contacten. 
• Ontwikkelt toekomstvisie. 
• Is jaarlijks aanwezig op enkele evenementen in het district 

(sport en toer). 
• Participeert desgewenst in overleggroepen. 
• Vertegenwoordigt het district bij representatieve 

aangelegenheden (onderscheidingen, verenigingsjubilea). 
• Een districtsbestuur brengt jaarlijks voor 1 maart aan het 

bondsbestuur verslag uit omtrent de gang van zaken en de stand 
van financiën van het district in het afgelopen boekjaar. 

Verantwoordelijkheden: Legt samen met het districtsbestuur verantwoording af aan de 
districtsledenvergadering (conform artikel 5 – 2 van het 
districtsreglement). Is eindverantwoordelijke voor het verloop van 
de districtsvergaderingen.  

Bevoegdheden: De districtsvoorzitter is vrij om besluiten te nemen namens het 
betreffende district zonder overleg met de portefeuillehouder 
districten. De districtsvoorzitter mag de mededistrictsbestuursleden 
ter verantwoording roepen, echter is deze bevoegdheid niet formeel 
vastgelegd. 

Tijd: Gemiddeld vijf uur per week. 
Competenties/ 
eigenschappen: 

• Heeft passie voor motorsport en recreatief motorrijden. 
• Is communicatief ingesteld en heeft goede 

uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift. 
• Beschikt over bij voorkeur een groot netwerk binnen het district 

om draagvlak voor beleidsvaststelling en aanknopingspunten 
voor beleidsuitvoering te vinden. 

• Geeft leiding aan een team met verschillende kwaliteiten. 
• Stelt prioriteiten. 
• Heeft en houdt overzicht. 
• Heeft goede sociale vaardigheden. 
• Enthousiasmeert anderen, is proactief. 
• Werkt met tekstverwerker/PC/internet/e-mail. 



 

• Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie. 
• De functie van districtsvoorzitter is een vrijwilligersfunctie. 
• Hij/ zij is woonachtig in het betreffende district.  

 
 


