EXPERTS gezocht

VOOR DE POOL VAN EXPERTS
ONDERSTEUNING EN ADVIES KNGU-REGLEMENTEN
Ben jij een professional met juridische kennis/ervaring of een voormalig LTC-lid met voldoende knowhow
en vind je het leuk om die kennis in te zetten voor de KNGU? Dan is de pool van experts iets voor jou!
Hieronder lees je meer over wat er van je verwacht wordt. Heb je interesse, neem dan contact op met
Naomi Boer, boer@kngu.nl.

WAT GA JE DOEN?
Advies en ondersteuning bij (ontwikkeling) KNGU-regelgeving.
Advies en ondersteuning op het gebied van (algemene) juridisch bestuurlijke en technische vraagstukken.
Doorvragen, reviewen, verhelderen en vertalen naar regelgeving.
1) praktische toepasbaar- en uitvoerbaarheid
2) wet- en regelgeving.

2. Technische
reglementen

MATCHEN:
beschikbaarheid
en kennis

nd k
aa aa
m z
er en ar
r p ak ba
uu ta ik
4 op esch
of b

3. Algemene juridische
vraagstukken
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1. Statuten/
Huishoudelijk reglement

Proje
ctm
werke atig
n

e
ch ing
dis rvar
i
r
Ju is/e
nn
e
k

m Affi
ee ni
rd tei
er t v
e oo
ke r
rn 1 o
ta f
ke
n

Onafhankelijke toets op
		

In te zetten bij 3 kerntaken
1. Statuten /
Huishoudelijk reglement

2. Technisch reglementen

3. Going concern KNGU

• Mogelijk advies ten behoeve 		
van besluitvorming reglementen
KNGU.
• Advies en feedback over tekst
en locatie artikelen.
• (kleine) Wijzigingen doorvoeren
op basis van een adviesvraag.
• Advisering/doorvoeren internationale gewijzigde regels
(FIG 2020-2024).
• Samenwerking met adviseur
Strategie en Beleid, directie, 		
bestuur en HR-functionaris.

• Advies en feedback over tekst
en locatie artikelen.
• Mogelijk kleine aanpassingen/
wijzigingen voorstellen/
adviseren.
• Samenwerking met Technische
Commissie via verantwoordelijke
bureaumedewerker.

• Advies en ondersteuning bij
algemene juridische vraagstukken KNGU.
• Beantwoorden vragen over
KNGU-reglementen.
Clubs
• Ondersteuning club(bestuurders)
bij vragen over clubreglementen.
• Ontwikkeling/up to date
formats clubstatuten en HR.
• Beantwoording vragen over 		
club/KNGU-reglementen.

