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KNMV-reisbegeleider 
 
Speelt in op de wensen van motorrijders bij het bepalen van de bestemming voor de reis. De 
reisbegeleider werkt de reis verder uit en geeft de overnachtingsplaatsen door aan het KNMV-
bondsbureau. Hij/zij maakt de route in GPS - hierbij rekening houdend met de aard van de reis – en 
levert de deelnemersinformatie en de dagjournaals aan. Tijdens de reis is hij/zij de contactpersoon 
bij calamiteiten, heet tijdens het diner op de eerste avond alle deelnemers namens de KNMV welkom 
en zorgt er iedere ochtend voor dat elke deelnemer een dagjournaal krijgt waarop de 
bijzonderheden van de dag vermeld zijn, zoals bezienswaardigheden op de route. 
 
Hoofdgroep Recreatief Motorrijden 
Naam functie Reisbegeleider 
Functieomschrijving: Is verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis. Zowel in de 

voorbereiding, tijdens en in de afronding van de reis.  
Taken: Levert reisvoorstellen en mogelijke verbeteringen in de organisatie 

ervan aan bij de Commissie Recreatief Motorrijden (CRM).  
 
Geeft bij de reisbestemmingen zo mogelijk hotels van voorkeur aan. 
 
Maakt en verzorgt:  
• Voor de hem/haar toebedeelde reis GPS-routes. 
• Deelnemersinformatie. 
• Dagjournaals. 
• Administratieve afhandeling. 
 
Begeleiding van reizen op de motor. 
 
Correcte afhandeling van calamiteiten tijdens de reis.  
 
Bijwonen van vergaderingen. 
 
Volgen van aangeboden cursussen. 

Verantwoordelijkheden: Is verantwoordelijk voor:  
• Een goed verloop van een reis. 
• Routes die aan de KNMV-eisen voldoen. 
• Dagjournaals. 
• Aangeboden deelnemersinformatie. 
• Administratieve afhandeling na de reis. 
 

Bevoegdheden: Het indienen van reisvoorstellen. Bestemming en reisduur (in 
dagen). 
 
Aandragen van verbeteringen in de organisatie van de reizen. 
 
Bepaalt zelf de GPS-route van de reis. 
 
Bepaalt de inhoud van de dagjournaals. 
 
Treedt handelend op in geval van calamiteiten. 

Tijd: Gemiddeld vijf uur per week. Met het piekmoment tijdens de reis, 
afhankelijk van het aantal reisdagen. 

Competenties  
 
 
 

Heeft ruime motorrijervaring. Heeft passie voor recreatief 
motorrijden. 
 
Kan spreken voor een groep. 



 

 
Anticiperen: 

 
Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat 
in te spelen. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig 
maatregelen te nemen. Kan prioriteiten stellen. 
 
Heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift. 
 
Heeft goede sociale vaardigheden. 
 
Is proactief. 
 
Kan omgaan met tekstverwerker/PC/internet/e-mail/ 
navigatiesystemen. 
 
Beheerst de Engelse taal goed. Kennis van de Duitse en Franse taal 
is wenselijk. 
 

 


