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Secretaris district 
 
De secretaris is de contactpersoon uit het districtsbestuur. De secretaris is aanwezig tijdens de 
vergaderingen van het districtsbestuur en brengt hier zijn/haar kennis en kunde in en verzorgt de 
agenda notulen van deze vergaderingen. De secretaris draagt bij aan het opstellen en de uitvoering van 
het districtsbeleid. Eénmaal per jaar is er een districtsledenvergadering waar de secretaris notuleert, 
ook zorgt hij/zij voor een districtsjaarverslag dat tijdens de districtsledenvergadering gepresenteerd 
wordt.  
 
Hoofdgroep DISTRICTEN 
Naam functie Secretaris 
Functieomschrijving: De secretaris maakt deel uit van het districtsbestuur en is belast 

met de verslaglegging van het district. De secretaris wordt gekozen 
tijdens de districtsledenvergadering van het district. Deze 
kandidaatstelling gebeurt door het districtsbestuur of door ten 
minste 5 leden (conform artikel 3-1 van het districtsreglement). 

Taken: • Actief bijwonen van de districtsvergaderingen van het 
betreffende district.  

• Steunt het beleid van de KNMV en promoot de KNMV zowel in- 
als buiten de functie.  

• Notuleren tijdens de bestuursvergaderingen.  
• Notuleren tijdens de Districtsledenvergadering binnen het 

district en het maken en verspreiden van een verslag ervan. 
• Agenda opstellen voor de DLV binnen het district en 

bestuursvergaderingen. 
• Opstellen districtsjaarverslag. 
• Het beheren van het archief.  
• Is eerstverantwoordelijke voor het voeren van de 

correspondentie en de algemene administratieve organisatie 
(conform artikel 5-8 van het districtsreglement). 

• Bevordert een goede samenwerking tussen KNMV, het district en 
de clubs die lid zijn in het eigen district. 

• Ontwikkelt toekomstvisie. 
• Participeert desgewenst in overleggroepen. 
• 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 verantwoording af aan het districtsbestuur waarna deze samen 
verantwoording afleggen aan de districtsledenvergadering (conform 
artikel 5 – 2 van het districtsreglement). Is daarnaast 
eindverantwoordelijk voor de verslaglegging van de DLV en 
bestuursvergaderingen.  

Bevoegdheden: Geen. 
Tijd: Gemiddeld vier uur per week. 
Competenties/ 
eigenschappen: 

• Heeft passie voor de motorsport en recreatief motorrijden. 
• Is accuraat. 
• 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. 

• Heeft en houdt overzicht. 
• Heeft goede sociale vaardigheden. 
• Werkt met tekstverwerker/ PC/ internet/ e-mail. 
• Heeft affiniteit met social media. 



 

• Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.  
• Woonachtig in het betreffende district. 
• De functie van districtssecretaris is een vrijwilligersfunctie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


