
Bondsbestuurslid Promotie (v/m)

Heb jij affiniteit met sport en ben je op zoek naar een interes-
sante bestuursfunctie binnen een kleine ambitieuze sportbond? 

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is de overkoepelende organisatie voor 
petanque spelend Nederland. De NJBB beschikt over meer dan 17.000 leden, spelend 
bij ongeveer 200 verenigingen verspreid door Nederland. Het Bondsbestuur is verant-
woordelijk 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 werkorganisatie. 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 dat samen met 15 
andere sportbonden en -organisaties momenteel gehuisvest is in het Huis van de Sport in 
Nieuwegein. 

Het ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. ledenwerving, verjonging, zichtbaarheid en 
publiciteit van de sport petanque zij de belangrijkste doelstellingen voor de komende 
jaren. Wij zoeken voor deze functie iemand met bestuurlijke ervaring, kennis heeft van 
marketing- en communicatie en het leuk vindt om de sport petanque de komende jaren 
een extra impuls te geven.

Profiel en competenties
• Heeft affiniteit met sport in het algemeen;
• Is een teamspeler, verbindend en sociaal vaardig;
• Heeft ervaring met marketing- en communicatievraagstukken;
• Beschikt over bestuurlijke ervaring in een toezichthoudende rol;
• Heeft gevoel voor en ervaring met bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie 

met vrijwilligers en een beroepsorganisatie;
• Kan strategisch denken en handelen en zaken bekijken vanuit een helicopterview;
• Beschikt over communicatie vaardigheden met oog voor diversiteit van doelgroepen, 

die daarbinnen balans weet aan te brengen tussen zakelijkheid, duidelijkheid en een-
voud in communicatie, met als doel te inspireren en enthousiasmeren.

De functie binnen het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en overige 
onkosten worden vergoed. De tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 2 
tot 4 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, maar ook in de weekends. 
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.
De benoeming is voor drie jaren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maxi-
mum van 12 aangesloten jaren.

Onverenigbaarheid
Het lidmaatschap van 
het Bondsbestuur is niet 
verenigbaar met een an-
dere bondsfuncties zoals 
het lidmaatschap van de 
Bondsraad, een landelijke 
commissie of een landelijke 
werkgroep.
Screening van de aange-
zochte kandidaat zal 
onderdeel uitmaken van 
het benoemingsproces. De 
screening zal in ieder geval 
bestaan uit de onderteke-
ning van gedragscodes en 
het aanleveren van een 
VOG.

Interesse?
Herken je jezelf in deze 
omschrijving? Dan horen wij 
graag van je! 
Mail je volledige CV en 
motivatie naar het  
bondsbureau, info@njbb.nl.

nederlandse jeu de boules bond

+31 (0)30 20 20 145 | info@njbb.nl | www.njbb.nl

Vacature


