Vacature beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur
Organisatie
Judo Bond Nederland (JBN) is de verbindende aanjager voor judo, jiujitsu en aikido in Nederland.
De leden van de JBN kunnen deze sporten op hun eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijden sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Mensen van jong en oud helpt de JBN om
geestelijk en lichamelijk in balans te komen en te blijven: van de kleuter die leert vallen en stoeien
tot de jeugdige die meer weerbaar wil worden, tot de oudere die zeker wil blijven bewegen èn de
topsporter die wil excelleren op Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen,
van leren tot excelleren.
De JBN is een vereniging met een bondsraad, een bondsbestuur en een bondsbureau
(werkorganisatie die onder leiding staat van een algemeen directeur). De bondsraad kiest het
bondsbestuur, dat fungeert als bestuur van de vereniging. De JBN heeft een collegiaal bestuur wat
betekent dat het bestuur streeft naar breed gedragen overeenstemming; samen pakt het bestuur
de collectieve verantwoordelijkheid voor het integrale succes van de JBN. Het bondsbureau is de
beleidsvoorbereidende en uitvoerende organisatie, gevestigd in Nieuwegein en omvat circa 20
bondsbureaumedewerkers.

Beleidsrichting
De JBN kent de komende beleidsperiode een aantal interessante uitdagingen, verwoord in het
meerjarenbeleidsplan 2017 en verder. De komende jaren staan de volgende drie ambities centraal:
de JBN faciliteert clubs en de budobeoefenaars, modernisering van organisatorische slagkracht op
alle niveaus binnen budo en evolutionair naar de wereldtop.
De JBN streeft naar een evenwichtige afspiegeling in haar bestuur van haar ledenbestand, zowel op
het gebied van de disciplines als leeftijd en geslacht.
De JBN informeert u over de vacature voor:

Lid van de Beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur
(M/V)
De beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur is een commissie van de bondsraad, dit is het
toezichthoudend orgaan van de JBN.
De beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur heeft als taak om aan de hand van het profiel
voor de betreffende functie in het bondsbestuur de geschiktheid van een kandidaat te beoordelen.
In samenwerking met het bondsbureau wordt een planning opgesteld zodat vier weken voor de
vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden zij de bondsraad kan adviseren.
De bondsraad benoemt vervolgens het bestuurslid (middels stemming).
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Profiel
De beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur streeft naar een aanvulling op het profiel van
de huidige leden. Daarom wordt er gezocht naar een nieuw lid al dan niet binnen de budowereld,
met expertise op het gebied van HR binnen de verenigingscontext.
De JBN, en daarmee ook zijn bondsraad, bondsbestuur, districtsbesturen en allerlei commissies,
opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur, het BondsVademecum en andere
relevante kaders. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij alleen gemaakte reis- en onkosten
conform vooraf gemaakte afspraken worden vergoed.

Interesse?
Kent of bent u iemand die als vrijwilliger in deze rol het verschil kan maken? Toon dan uiterlijk
4 maart 2018 uw interesse door een motivatiebrief en CV te sturen met uw bereidverklaring en een
ondersteuningsformulier voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad naar
secretariaat@jbn.nl
Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Huub Stammes, algemeen
directeur (030-7073600), h.stammes@jbn.nl).
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