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Algemeen 

 

De voorzitter van de KNVvL is het boegbeeld van de vereniging. Hij is de verbindende kracht met                 

partijen en organisaties met relaties met de KNVvL en binnen de KNVvL en dan met name de                 

afdelingen, het verenigingsbestuur en met het verenigingsbureau onder leiding van de directeur. 

De voorzitter is een strateeg met charisma en een dienstbare instelling. Hij is een collegiaal               

bestuurder met gezag en met capaciteiten voor het doorontwikkelen van de KNVvL als vereniging. 

De voorzitter staat voor het beleid dat is uitgezet. Hij zorgt voor verdediging, toelichting en regie over                 

de uitvoering. Dat gebeurt extern en ook intern op vergaderingen van de verenigingsraad en Raad               

van Advies. Zijn handelen is zichtbaar en op hoofdlijnen op basis van het vastgestelde beleid. Dit                

geldt ook ten aanzien van de afdelingen. 

Heel concreet geeft de voorzitter leiding aan vergaderingen van het verenigingsbestuur en de             

verenigingsraad en bijeenkomsten met de Raad van Advies. Daarnaast zorgt hij voor een goede              

afstemming van de procedurele gang van zaken met de directeur van het verenigingsbureau. 

De voorzitter heeft ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een            

verenigingscontext. Hij heeft ervaring met het leiden van een bestuursteam en het leiden van              

discussies. Hij heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een              

vereniging of instelling en is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het                 

verenigingsbureau te bewaken. Overigens onderhoudt de directeur voor uitoefening van zijn rol en             

functie namens de KNVvL voor werkbesprekingen en onderhandelingen ook externe contacten. 

Behalve de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende            
aanvullende functie-eisen en taken. 

  

Specifieke taken voorzitter 

● Toelichting en verdediging van bestuursbeleid op de vergadering van de ledenraad en 

vertegenwoordiging van het bestuur binnen de vereniging 

● Leiding van vergaderingen van het bestuur en de ledenraad 

● Afstemming van de procedurele gang van zaken met de directeur van het verenigingsbureau 

● Zichtbaar handelen en handelen op hoofdlijnen op basis van het beleid 

● Vertegenwoordiging van de KNVvL bij (formele en ceremoniële) externe contacten 

  

Profielschets voorzitter 

● De voorzitter kan als leider schakelen tussen diverse rollen: 

● als boegbeeld een inspirerende stip aan de horizon kunnen schetsen   

● als bestuursvoorzitter het bestuur tot een hecht collectief kunnen smeden 
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● als verbinder de samenwerking binnen de KNVvL kunnen versterken   

● als netwerker de juiste personen/organisaties bij de KNVvL kunnen betrekken 

● heeft ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een verenigingscontext 

● heeft ervaring met het leiden van een bestuursteam en het leiden van discussies 

● heeft verbindend vermogen 

● kan strategisch handelen 

● is in staat de visie van de vereniging uit te dragen 

● is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) 

te bevorderen 

● heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een vereniging of 

instelling 

● is in staat om op hoofdlijnen de procedurele gang van zaken binnen het verenigingsbureau te 

bewaken 

● is betrokken bij en heeft affiniteit met de aard van de vereniging 

● Heeft affiniteit met luchtvaart en luchtsporten 

● Heeft bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerk, maar in elk geval en hart en begrip voor de 

inzet van vrijwilligers om het beoefenen van luchtsport laagdrempelig te houden 

● Heeft bij voorkeur een relevant netwerk op politiek en strategisch niveau 

 


