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De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de  
bestuurders van de aangesloten verenigingen. De bondsraad is immers het orgaan waarin het 
democratische karakter van de bond bij uitstek tot uitdrukking moet komen. Om deze reden dient 
het representatieve karakter van de bondsraad behouden te blijven. Daarnaast is de deskundigheid 
van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming. Enkele deskundigheidseisen 
zijn derhalve van toepassing.  
 
Interesse voor en affiniteit met petanque én de taak van de bondsraad staan centraal. De in het 
verleden opgedane ervaringen zijn minder van belang. Wel dienen de leden van de bondsraad qua 
competenties in staat te zijn een toezichthoudende rol op kwalitatief niveau in te vullen, alsmede 
het samenspel met het bondsbestuur vorm te geven.  
 
Dit resulteert in het volgende profiel voor leden van de bondsraad. Hij of zij:  
 

§ is zich bewust van het onderscheid tussen besturen en toezicht houden en ambieert de 
toezichthoudende functie;  

§ heeft interesse voor en affiniteit met strategische vraagstukken en is goed in staat 
hoofdlijnen vast houden;  

§ is in staat en bereid om een actieve en constructieve bijdrage te leveren aan de strategische 
koers van de NJBB’.  

§ is in staat en bereid om een goed oordeel te geven over de door het bestuur 
gepresenteerde voorstellen, alsmede over de gerealiseerde plannen en financiele resultaten’ 

§ heeft kennis van de bij petanqueverenigingen en sporters bestaande behoeften, wensen en 
opvattingen;  

§ kan op basis van beschikbare informatie realistische conclusies trekken; 
§ is bereid voor een aaneengesloten periode van 3 jaar de rol van bondsraadslid te vervullen; 
§ is in staat tot samenwerking met andere bondsraadleden en het bondsbestuur en opereert 

onafhankelijk van de achterban;  
§ heeft interesse voor en affiniteit met petanque;  
§ is bereid tijd en energie te steken in regionale contacten; 
§ is communicatief vaardig, denkt in oplossingen en werkt constructief.  

 

Een functie binnen de bondsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bondsbestuur, 
districtsteam en enige andere commissie (m.u.v. financiele commissie en verkiezingscommissie). 
Dit vanwege de scheiding tussen toezicht en uitvoering.  
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