Vacature Financiële Commissie Judo Bond Nederland
Organisatie
De Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN
behartigt de belangen van zo’n 37.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat
voornoemde disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn
ruim 600 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats
in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische bond en
behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland.
De JBN is een vereniging met een bondsraad, een bondsbestuur en bondsbureau
(werkorganisatie die onder leiding staat van de algemeen directeur). De bondsraad kiest
het bondsbestuur, dat fungeert als bestuur van de JBN. 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 meerjarenbeleid, de
jaarplannen met begrotingen en check op de realisatie. Het bondsbureau is de
beleidsvoorbereidende en uitvoerende organisatie, gevestigd in Nieuwegein en Papendal
(topsport) en heeft circa 35 medewerkers.
Context
De JBN kent elke bestuursperiode een aantal interessante uitdagingen. Dit op het terrein
van topsport, sportparticipatie, clubs, budobeoefenaars, leraren, evenementen,
organisatie, vrijwilligers, internationale zaken en dat met vele interne en externe
belanghebbenden maakt het continue dynamisch.
De financiële commissie
- De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en oefent namens de
bondsraad controle uit op het financiële beleid van het bondsbestuur. Het bondsbestuur
is verplicht aan de commissie alle gewenste inlichtingen of opgaven te verstrekken.
- De commissie brengt van haar bevindingen schriftelijk rapport uit aan de bondsraad en
brengt de opmerkingen waartoe de controle aanleiding geeft ter kennis van het
bondsbestuur.
- Vóór het uitvoeren van de controle vergadert de commissie tenminste tweemaal per
jaar, doch in ieder geval vóór de jaarvergadering van de bondsraad.
- Naast haar controlerende taak dient de commissie het bondsbestuur gevraagd en/of
ongevraagd van advies over het te voeren financiële beleid en het beheer van de
bondsfinanciën.
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Tijdens de vergadering van de bondraad op 14 juni 2020 kan de vacature
worden voorzien
Een lid van de financiële commissie:
is lid van de JBN,
heeft een kritische maar positieve instelling en een
bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond op minimaal Hbo-niveau
heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
heeft de bereidheid tot het bijwonen van bondsraadsvergaderingen en andere
overleggen.
Het betreft onbezoldigde functies, waarbij gemaakte reis- en onkosten conform vooraf
gemaakte afspraken worden vergoed.
Het lidmaatschap van de financiële commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap
van:
het bondsbestuur
en
commissies met een rechtsprekende taak,
verder onverenigbaar met:
een onderling dienstverband,
een dienstverband met een lid van het bondsbestuur,
een dienstverband met een lid van een districtsbestuur,
een dienstverband met een lid van een commissie met een rechtsprekende taak en
een dienstbetrekking bij de JBN.
De financiële commissie heeft minimaal twee keer per jaar een overleg met het
bestuurslid met portefeuille financiën en met de manager financiën van het bondsbureau.
Twee keer per jaar is de aanwezigheid van een afgevaardigde namens de financiële
commissie bij het tripartiete-overleg financiën en bij de bondsraadvergaderingen
gewenst.
De bondsraad, bondsbestuur, directie en bondsbureau, districtsbesturen en alle
commissies, opereren binnen de kaders van de ‘Code Goed Sportbestuur’, het
‘BondsVademecum’ en andere relevante kaders.
VOG
Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de Judo Bond Nederland een verklaring
omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt op dit moment gefaseerd ingevoerd en wordt als
standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen. De kosten voor
het aanvragen van een VOG worden bij benoeming/aanstelling gedragen door de Judo
Bond Nederland. U kunt deze declareren bij de penningmeester van de Judo Bond
Nederland.
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Interesse?
Kent of bent u iemand die als vrijwilliger deze vacature kan vervullen? Toon dan uiterlijk
3 mei 2020 uw interesse door een kandidaatstellingsformulier te sturen met uw
bereidverklaring en voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad
naar JBN, Postbus 7012 JA Nieuwegein of bondsbestuur@jbn.nl. Het formulier is als
bijlage toegevoegd. Het meesturen van uw curriculum vitae zal op prijs worden gesteld.
Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Ina Hijman,
manager financiën 030-7073600 of 06-54296206 (i.hijman@jbn.nl) of met Huub
Stammes, algemeen directeur (030-7073600 of 06-22410654) (h.stammes@jbn.nl)
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