
 

 

De Nederlandse Jeu de Boulesbond (NJBB) zoekt: 

 

lid Financiële Commissie 

 

De organisatie 

Het bondsbureau, een jong gedreven team van zes medewerkers dat hard en met veel plezier 

werkt aan het realiseren van gestelde doelen, ondersteunt samen met vele vrijwilligers zo’n 
170 verenigingen met ongeveer 14.000 leden. Samen met zes andere sportbonden is de NJBB 

gevestigd in Nieuwegein. 

Het bondsbureau legt verantwoording af aan en werkt nauw samen met het bondsbestuur. 

De Financiële Commissie ziet namens de Bondsraad toe op het financiële ‘reilen en zeilen’ van 
de bond.  

 

Taken  

- Het gevraagd of ongevraagd geven van advies ten aanzien van het financieel 

(meerjaren-)beleid 

- Het toetsen van het financieel beleid van en het beheer hiervan door het Bondsbestuur 
- Het Adviseren van de Bondsraad over de voorliggende jaarrekening, de begroting en 

het jaarplan 
 

De commissie bestaat uit drie personen. Op dit moment zijn er 2 vacatures ontstaan in de 
commissie en zoeken wij versterking van 2 enthousiaste kandidaten. 

 
Geschikte kandidaten hebben ervaring op financieel gebied. Zij beschikken over actuele kennis 

en ervaring op het gebied van administratieve organisatie en het opstellen en/of controleren 

van jaarrekeningen. Bij voorkeur heeft hij/zij een achtergrond als accountant, bedrijfseconoom 
en/of econoom/jurist. Wij nodigen ook (voormalig) penningmeesters van onze verenigingen uit 

te reageren. 
  

Leden van de financiële commissie dienen meerderjarig en lid te zijn van een bij de NJBB 
aangesloten vereniging. De geschatte tijdsbesteding bedraagt circa 12-16 uur per jaar voor 

het lezen en beoordelen van stukken en het controleren van de jaarrekening op het 
bondsbureau in Nieuwegein (1x per jaar). De leden van de financiële commissie worden 

benoemd door de Bondsraad voor een periode van 1 jaar.  

 

Wat vragen wij 

- Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur binnen een sportorganisatie met 

een verenigingsstructuur 
- Teamplayer 

- Helicopterview 

- Aantoonbare financiële en / of bedrijfseconomische kennis 
- Werkzaam op academische denk- en werkniveau; bij voorkeur RA of RC 

- Ervaring met governance vraagstukken 

 



 

Wat bieden wij 

- Een belangrijke positie binnen de NJBB 
o Ondersteuning Bondsraad 

- Een prettig team om in te werken 
o 3 leden  

- Professionele ondersteuning bij de uitoefening 
- Een reiskostenvergoeding 

- Aanstelling voor een periode van 1 jaar met de optie van herbenoeming 

 

Sollicitatie  

Voel jij je aangesproken en wil jij je steentje bijdragen, neem dan voor 31 januari 2023 

contact op met Olaf Melsen, directeur NJBB. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail 
te sturen met je CV en schriftelijke motivatie naar info@njbb.nl. 
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