
 

  

 
 
Profiel Ledenraadslid KWbN 
 
Een lid van de KWBN Ledenraad beschikt bij voorkeur over de volgende 
competenties/vaardigheden: 
 
• Is bereid en in staat om zonder last of ruggenspraak te functioneren. Voert    

dialoog, neemt standpunten in en stemt op basis van eigen inzichten en 
overtuigingen.  
 

• Begrijpt de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
Ledenraad binnen de vereniging KWbN en handelt daarnaar, zonder op de 
stoel van de directeur-bestuurder of de Raad van Toezicht te willen zitten. 
 

• Is in staat om een concrete bijdrage te leveren aan de strategische koers 
van KWbN en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen.  
 

• Heeft kennis van de wandelmarkt en bedrijfsmatig inzicht en weet dit te 
vertalen naar de specifieke situatie(s) van KWbN. 
 

• Heeft ervaring en/of affiniteit met zowel vrijwilligersorganisaties als 
marktgerichte organisaties. 
 

• Is besluitvaardig en weet standpunten helder uit te dragen. 
 

• Is representatief en communiceert open en eerlijk; staat open voor het 
ontvangen en het geven van feedback. 
 

• Heeft relativerings- en inlevingsvermogen. 
 

• Heeft gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen. Weet te 
verbinden en ‘te corrigeren’ naar algemeen (maatschappelijk) fatsoen,  
zowel in de werkwijze van de Ledenraad zelf als in haar externe 
vertegenwoordiging. 
 

• Handelt in de geest van de Code Goed Sportbestuur zoals door NOC*NSF 
vastgesteld en door KWbN onderschreven. 
 

• Stelt altijd het algemeen belang van KWbN voorop, boven persoonlijk 
belang/gewin en/of de belang(en) van de groep waardoor hij of zij  is 
gekozen.  
 

 
  



  

  

  

 

 

 
Profiel van de Ledenraad als geheel  
 
Voor de Ledenraad als geheel geldt dat de samenstelling: 
 
•  voldoende diversiteit te zien geeft (waarbij gestreefd wordt naar een 

evenwichtige verdeling van ervaring, kennis, achtergrond, sekse en leeftijd); 
• bevorderlijk is voor een goede onderlinge samenwerking en dialoog.   
 
 
Facilitering van de ontwikkeling van de Ledenraad  
 
De verdere ontwikkeling van de Ledenraad wordt gestimuleerd door 
verdiepende, kennis bevorderende en evaluatieve bijeenkomsten. Daarnaast 
krijgen Ledenraadsleden kans om op onderdelen bij te dragen aan de ontwikke-
ling en uitwerking van thema’s.     
 
Vergoeding van Ledenraadsleden  
 
Een Ledenraadslid ontvangt een reiskosten- en een onkostenvergoeding. 
 
 
 

 


