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Sportcommissaris district 
 
De sportcommissaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van het districtsbestuur en brengt hier 
zijn/haar kennis en kunde in. De sportcommissaris draagt bij aan het opstellen en de uitvoering van het 
districtsbeleid. De sportcommissaris is de contactpersoon voor motorsportclubs binnen het district. 
Hij/zij bezoekt geregeld motorsportclubs om de contacten met clubs te onderhouden en stuurt andere 
sportcommissarissen aan die geen onderdeel zijn van het districtsbestuur. De sportcommissaris is 
betrokken bij de organisatie van de districtsmotorcrosswedstrijden (DMX-competitie).  
 
Hoofdgroep DISTRICTEN 
Naam functie Sportcommissaris 
Functieomschrijving: De sportcommissaris maakt deel uit van het districtsbestuur en is 

belast met de belangenbehartiging van sportclubs binnen het 
district en de organisatie van de DMX-competitie. De 
sportcommissaris wordt gekozen tijdens de 
districtsledenvergadering van het district na voordracht door de 
districtsvoorzitter. 

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

• Het behartigen van belangen van motorsportclubs binnen het 
district.  

• Contact leggen en onderhouden met motorsportclubs en de 
districtsjeugdtrainer o.a. t.a.v. het 
talentontwikkelingsprogramma. 

• Is contactpersoon voor motorsportclubs, het KNMV-Bondsbureau 
en het districtsbestuur.   

• Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen van clubs 
binnen het district. 

• Onderhouden van contacten met de voorzitter van de MX 
Commissie, de sporttechnisch directeur en de 
motorsportsecretarissen op het Bondsbureau.  

• Bewaakt de kwaliteit van wedstrijden (ondersteunend & 
adviserend). 

• Bemiddelt indien noodzakelijk bij conflicten die 
motorsportclubs en/of motorsporters hebben. 

• Het organiseren van DMX-activiteiten binnen het district 
bestaande uit: één keer per jaar samenstellen van de landelijke 
DMX kalender, één keer per jaar overleg met de landelijke DMX-
coördinatoren, organiseren van de jaarlijkse DMX-evaluatie, 
coördineren en bijwonen van DMX wedstrijden en het verwerken 
van de tussenstanden en publiceren op de KNMV-website (7 tot 
10 keer per jaar), één keer per jaar opstellen van 
inschrijflijsten, jaarlijks herzien van de DMX-reglementen 
samen met andere sportcommissarissen. 

• Assisteert indien nodig bij de organisatie van landelijke KNMV-
evenementen.  

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

• Bevordert een goede samenwerking tussen de 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: • Is medeverantwoordelijk voor het motorsportgebeuren binnen 



 

het district.   
• Is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de DMX-

competitie binnen het district.  
• Legt verantwoording af aan het districtsbestuur die samen 

verantwoording afleggen aan de districtsledenvergadering 
(conform artikel 5 – 2 van het districtsreglement). 

Bevoegdheden: De sportcommissaris is bevoegd om besluiten te nemen namens het 
betreffende district betreffende de DMX-competitie, e.e.a. in / na 
goed overleg met het bondsbestuur van de KNMV. Deze 
communicatie verloopt via de contactpersoon districten op het 
Bondsbureau. 

Tijd: Gemiddeld 4 uur per week. 
Competenties/ 
eigenschappen: 

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

uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift. 
• Is goed in faciliteren en organiseren. 
• Heeft goede sociale vaardigheden. 
• Kan andere mensen enthousiasmeren. 
• Kan prioriteiten stellen. 
• Is goed in het nemen van beslissingen. 
• Werkt met tekstverwerker/ PC/internet/e-mail. 
• Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie. 
• De functie van districts-sportcommissaris is een 

vrijwilligersfunctie. 
• Hij/zij is woonachtig in het betreffende district.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


