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De KNTS is een jonge belangenorganisatie voor gilden, schutterijen en 

scherpschuttersverenigingen die het traditioneel schieten beoefenen. Wij zijn opgericht op 22 

oktober 2014 en in november 2015 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

aangewezen als koepelorganisatie.  

 

Een van onze bestuursleden heeft een nieuwe uitdaging en stopt op korte termijn als 

bestuurder. Wij zoeken op korte termijn een  

 

Bestuurslid 
 

Het bestuur van de KNTS wordt ondersteund door een Bondsbureau. Dit bureau is belast 

met de totale bedrijfsvoering van de KNTS en voert de daaruit volgende dagelijkse 

werkzaamheden uit. De directeur van het Bondsbureau ondersteunt het bestuur en geeft 

adviezen aan het bestuur en de leden. 

 

Van de kandidaten verwachten wij: 

 kennis van gilden, schutterijen, schietverenigingen en hun organisaties 

 bekend zijn met de schietsport en de wapenwetgeving 

 ervaring als bestuurder van een grotere vereniging 

 kennis van en bedreven in het gebruik van Microsoft Office (Word, Excel) 

 een collegiale opstelling 

 een brede maatschappelijke interesse 

 kennis en kunde van het (politieke) netwerken 

 daadkracht 

 

Er zal gekeken worden naar een evenwichtige verdeling van bestuurders tussen de 

verschillende belangengroeperingen. Kandidaten die affiniteit hebben met de 

Scherpschuttersverenigingen of woonachtig zijn in het gebied van de Kring Baronie en 

Markizaat genieten de voorkeur. Het is niet noodzakelijk dat u lid bent van een gilde, 

schutterij of schietvereniging. 

 

Wij nodigen iedereen uit die belangstelling heeft voor deze functie om te reageren. Ook al 

voldoet u (nog) niet geheel aan het geschetste profiel. 

 

Het betreft hier een onbezoldigde functie. De reiskosten worden op basis van verreden 

kilometers alsmede eventuele andere noodzakelijk gemaakte kosten vergoed.  

 

Uw schriftelijke reactie gericht aan de voorzitter van de KNTS, de heer Eric Jan van Eggelen, 

met een motivatie en een korte, relevante C.V. zien wij graag voor 5 februari a.s. tegemoet. 

U kunt uw reactie per e-mail sturen naar voorzitter@knts.nl  
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