
 

 
 

 

 

 

 

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog 

veel te klein is. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, 

leden en vrijwilligers in om de mooiste sport ter wereld en haar omgeving nog leuker, beter 

en groter te maken. Dat gebeurt aan de hand van de missie ‘Basketball: iedereen, altijd & 

overal!’. 

 

Bij de NBB staat de basketbalsport op één en wordt gewerkt vanuit de kernwaarden passie, 

teamwork, open en ondernemend. De NBB vertegenwoordigt ongeveer 315 basketbalverenigingen 

en 40.000 aangesloten leden in Nederland. De NBB is aangesloten bij FIBA, IWBF en NOC*NSF. 

 

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie 

 

Bestuurslid 
(diverse aandachtsgebieden; onbezoldigd) 

 
Het bestuur van de NBB is een toezichthoudend orgaan en bestaat uit vijf tot negen 

bestuursleden. Ze is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de NBB. Het bestuur 

verdeelt onderling en collegiaal de taken. Het bestuur komt gemiddeld één keer per zes 

weken bijeen voor de bestuursvergadering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode 

van drie jaar. 

 

De schatting is dat de tijdsbesteding van een bestuurslid circa zestien uur per maand is, 

waarbij vergaderingen meestal in de avonduren worden gehouden. 

 

De aandachtsgebieden binnen de NBB: 

> Breedtesport (competitie, arbitrage, opleidingen, verenigingsondersteuning) 

> Topsport (5-5, 3x3, rolstoelbasketbal; mannen & vrouwen, incl. talentontwikkeling) 

> Marketing (marketing & partnerships, communicatie, events, basketbalontwikkeling) 

> Support (P&O, financiën, ICT) 

 

> Een teamplayer met passie voor de basketbalsport 

> Ambitieus en realistisch 

> Strategisch sterk 

> Oplossings- en toekomstgericht 

> Proactief 

> Communicatief sterk 

> Ervaring met vrijwilligersorganisaties 

> Een verklaring omtrent gedrag overleggen 

 

 



  

> Een uitdagende functie 

> Een dynamische en inspirerende omgeving 

> Enthousiaste bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers om mee te werken 

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen? Stuur dan je motivatie en je CV naar Yvonne 

Baudo. Reageren kan tot en met 12 januari 2020. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats vanaf de week van 13 januari 2020. 

 

Meer informatie is te vinden in het Handboek Bestuur. Daarnaast kun je contact opnemen met 

Kees Spitters, bestuurslid HRM, en Simone Volmer-van den Biggelaar, Algemeen Directeur. 

Wegens de feestdagen kan een reactie even op zich laten wachten. 

 

De NBB gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. Voor meer informatie 

verwijzen we naar de Privacy Verklaring op onze website. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:yvonne.baudo@basketball.nl
mailto:yvonne.baudo@basketball.nl
https://www.basketball.nl/documents/236/Handboek_Bestuur_NBB_vastgesteld_191119.pdf
mailto:kees.spitters@basketball.nl
mailto:simone.volmer@basketball.nl
https://www.basketball.nl/organisatie/privacy/

