
 

Heb jij affiniteit met sport en ben je op zoek naar een interessante bestuursfunctie 
binnen een kleinere maar ambitieuze sportbond?  
 
De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is op zoek naar een: 

 
Voorzitter (v/m) voor het bondsbestuur 

 
 

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is de overkoepelende organisatie voor petanque 
spelend Nederland. De NJBB beschikt over meer dan 16.000 leden, spelend bij ongeveer 180 
verenigingen verspreid door Nederland. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen 
van de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering 
van dat beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de 
bondsraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het Bondsbestuur tijdens 
ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over het toekomstig beleid. Het 
bondsbestuur wordt hierbij ondersteund door het bondsbureau (zes medewerkers) dat samen 
met zeven andere sportbonden gehuisvest is in Nieuwegein. 
 
Vanaf november 2019 is het bondsbestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Het Bondsbestuur bestaat naast de voorzitter momenteel uit vijf personen: 

• Secretaris 
• Penningmeester 
• Bestuurslid bondsorganisatie 
• Bestuurslid competitie 
• Bestuurslid promotie (vacant) 
• Bestuurslid verenigingsondersteuning 

 
De functie vicevoorzitter wordt door het Bondsbestuur onderling toegewezen aan een lid van 
het Bondsbestuur, niet zijnde de voorzitter. 

 
Taken bondsbestuur 
Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid van de 
NJBB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de 
beroepsorganisatie.  
 
Het Bondsbestuur neemt beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de 
bondsraad over het gevoerde beleid op hoofdlijnen. Bovendien overlegt het Bondsbestuur met 
de bondsraad over toekomstig beleid. Het Bondsbestuur opereert vanuit het principe van 
collegiaal bestuur. Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk 
verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een aandachtsgebied voor 
ieder van de bondsbestuursleden. 

 



 

Profiel 
 
De voorzitter:  

• heeft HBO werk- en denkniveau 
• heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur in non-profitorganisaties;  
• heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie met 

vrijwilligers en een beroepsorganisatie;   
• heeft affiniteit met en ervaring in het vertegenwoordigen van een organisatie 

tijdens formele en informele bijeenkomsten;  
• kan strategisch denken en handelen en zaken bekijken met een helikopterview;   
• heeft passie voor petanque en is betrokken bij het reilen en zeilen van de NJBB; 
• heeft kennis van de petanquesport en ervaring als recreatief of prestatief speler; 
• is een teamspeler, verbindend en sociaal vaardig;  
• beheerst naast de Nederlandse taal de Engelse en/of Franse taal uitstekend; 
• is zelf baas over haar/zijn agenda en heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van 

de functie. 
 
Specifieke taken 
 

• Voorzitten van de algemene bestuursvergaderingen (6x per jaar); 
• Voorbereiden en voorzitten vergaderingen van de bondsraad (2x per jaar) 
• Voorbereiden en voorzitten strategisch beraad (1x per jaar) 
• Voorbereiden en leiden van ledenraadplegingen (8x per jaar); 
• Representeren bestuur bij NJBB-evenementen, zoals Nederlandse 

Kampioenschappen; 
• Vertegenwoordigen van NJBB bij de relevante internationale sportorganisaties 

(CEP en/of FIPJP) 
 
Tijdsinvestering 
De tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week, overwegend in 

de namiddag en avonduren, maar ook in de weekenden. Gezien de nauwe samenwerking met 
de beroepsorganisatie is beschikbaarheid overdag soms gewenst. Er wordt gewerkt met een 
jaarkalender, doch ad hoc besprekingen kunnen regelmatig voorkomen. 
 
Benoeming 
De benoeming geschiedt door de bondsraad en is voor drie jaren, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden tot een maximum van twaalf aangesloten jaren. De NJBB streeft naar een 
evenwichtige samenstelling binnen het Bondsbestuur waarbij sprake is van een afspiegeling 
van de ledensamenstelling van de NJBB. Gezien de huidige samenstelling is er bij gelijke 
geschiktheid een voorkeur voor een vrouw. 
 
Onverenigbaarheid 
Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals 
het lidmaatschap van de bondsraad, landelijke commissie, landelijke werkgroep of 

districtsteam. 
 
Onkosten 
De functie van voorzitter van het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en 
overige onkosten worden vergoed. 
 


