
 

VACATURE 

 

 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is de autoriteit en de belangenbehartiger van het 

Nederlandse wandelen. Voor ons bestuurlijk toezicht zijn wij op zoek naar een  

 

lid, tevens secretaris van onze Raad van Toezicht. 
 

Als onze nieuwe toezichthouder draag je actief bij aan de strategische koers, de continuïteit en de 

positionering van KWBN. Je beschikt onder meer over gedegen bestuurlijke kwaliteiten, uitgebreide 

kennis van marketing en communicatie, affiniteit met ondernemerschap en een relevant netwerk. Je 

deelt onze visie dat wandelen bijdraagt aan een gezonde, vitale samenleving en zet je daar met 

plezier en vol overtuiging voor in.    

 

Onze missie 

KWBN staat voor wandelen in al zijn verschijningsvormen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid 

om zoveel mogelijk Nederlanders op een verantwoorde manier aan het wandelen te krijgen én te 

houden. Op die manier dragen wij bij aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Wij laten 

wandelaars optimaal genieten en behartigen hun belangen. Samen met wandelaanbieders en 

partners facilteren wij hen met producten, diensten en kennis. 

 

Ons besturingsmodel 

Wij zijn een hybride organisatie, die zowel leden als wandelconsumenten bedient. De Ledenraad, de 

Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn samen verantwoordelijk voor onze strategische 

koers, inclusief de financiële kaders. De directeur-bestuurder is ambtelijk secretaris van de Raad van 

Toezicht.  

De Ledenraad is onze algemene vergadering. De 24 leden zijn gekozen door onze lidorganisaties en 

individuele leden. De Ledenraad benoemt de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van 

Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook de technisch voorzitter van de Ledenraad. 

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor voorbereiding, 

coördinatie en uitvoering van strategie en beleid.  

Onze Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht van KWBN bestaat uit vijf leden. Zij zijn belast met het toezicht op het bestuur, 

de algemene en de financiële zaken van KWBN. Voor de directeur-bestuurder heeft de raad een 

controlerende en adviserende functie en is zij tevens werkgever. De Raad van Toezicht ziet in het 

bijzonder toe op: 

 De continuïteit van KWBN. 

 De realisatie van de statutaire doelstellingen. 

 De uitvoering van de strategie. 

 De financiële verslaglegging. 

 Interne risicobeheersing en controle systemen. 

 Naleving van wet en regelgeving. 

  



 

Functie-eisen 

De toezichthouder die wij zoeken:  

 beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten op academisch werk- en denkniveau; 

 heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;  

 is bekend met het werken in en met (een) vrijwilligersorganisatie(s);  

 heeft uitgebreide kennis van marketing en communicatie; 

 heeft affiniteit met ondernemerschap;  

 heeft ervaring met verandermanagement; 

 heeft geen persoonlijke belang in de organisatie en/of functie;  

 is voldoende beschikbaar en flexibel in tijd; 

 kan een relevant en actueel netwerk aanwenden voor de positionering van KWBN als dé 

autoriteit en belangenbehartiger van de wandelsport in Nederland. 

KWBN hecht aan diversiteit en nodigt in het bijzonder vrouwelijke kandidaten uit om te reageren.  

Onze toezichthouders ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.  

Procedure 

 

Heb je interesse in deze functie, dan zien wij je schriftelijke reactie (CV en motivatie) graag uiterlijk 

op 18 juni 2021 tegemoet, via a.gertsen@kwbn.nl. De selectiegesprekken vinden zoveel mogelijk in 

de laatste week van juni plaats. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de huidige Raad van 

Toezicht en een onafhankelijk voorzitter. De directeur-bestuurder heeft binnen de selectiecommissie 

een adviserende rol. De commissie doet een enkelvoudige voordracht aan de Ledenraad. 

Voor verdere informatie over KWBN of deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met onze 

directeur-bestuurder Paul Sanders, telefoonnummer: 06-10906413. 

Bedrijfsprofiel 

 

KWBN is een bij NOC*NSF aangesloten vereniging met 970 lidorganisaties en circa 58.000 

(individuele en verenigings)leden. Jaarlijks bereiken wij 2,5 miljoen wandelaars met onze 1.800 

wandelevenementen - waaronder 500 Avondvierdaagsen – programma’s, producten en online 

kanalen.  

Naast de dienstverlening voor onze lidorganisaties en leden, bewegen wij ons ook nadrukkelijk op de 

bredere wandelconsumentenmarkt. Dit doen wij met eigentijdse producten en diensten en in nauwe 

samenwerking met commerciële en maatschappelijke partners. We richten ons op de markten van 

gezondheid, recreatie en prestatie. Dit doen we vanuit ons corporate merk KWBN en – als onderdeel 

daarvan – met ons platform Wandel.nl en de merken Avond4daagse, FitStap, Via Vierdaagse en 

Vierdaagse Nijmegen.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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