BESTUURSLID GEZOCHT - SPORTKLIMMEN
Het bestuur van de NKBV is op zoek naar een nieuw bestuurslid: een
bestuurslid voor de portefeuille `Sportklimmen´
Passie voor de bergsport. Dat is wat ruim 60.000 leden van de NKBV bindt. Ieder op zijn of haar eigen
manier en ambitieniveau. Zowel in prachtige berggebieden in Europa en elders, als dichtbij, in
klimhallen in Nederland. Zowel zelfstandig als tijdens een door de NKBV georganiseerde activiteit.
De beleving van de natuur en de zuivere lucht, de sportieve prestatie. Er zijn zoveel redenen waarom
de klim- en bergsport in populariteit stijgt.
De ambities van de NKBV zijn uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan. Het plan is opgebouwd
rondom de kernbegrippen het verbinden van mensen met een passie voor de bergsport, het
faciliteren van de leden bij het (zelfstandig) beoefenen van bergwandelen, alpinisme en sportklimmen,
het hele jaar door, een leven lang en het duurzaam beoefenen van de bergsport. Gestoeld op de
waarden betrokkenheid, duurzaamheid en veiligheid.
In het beleidsplan 2017-2020 staan onze voornemens over de groei en uitbreiding van het aanbod
voor onze leden, de wijze waarop vrijwilligers en het bureau in Woerden dat samen mogelijk maken en
de ledengroei. Het bevat ook het integraal thema Sportklimmen, waarin we in een vierjarig programma
investeren in de – versnelde – doorontwikkeling van het sportklimmen.

ALGEMEEN PROFIEL BESTUURDER NKBV
Een bestuurslid herkent zich in de kernwaarden en – kwaliteiten van de vereniging en draagt dit uit.
Hij/zij is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid
die het bestuur draagt ten opzichte van de klim- en bergsport in het algemeen en de NKBV in het
bijzonder. Het bestuurslid is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid,
op basis van de wensen en behoeften van de leden en in relatie tot ontwikkelingen die mogelijk van
invloed zijn op de NKBV. Hierbij werkt hij/zij vanuit vertrouwen en een open en eerlijke wijze van
communiceren.
Het bestuur is, vanwege vertrek van het huidige bestuurslid, op zoek naar een nieuw bestuurslid:

ALGEMEEN BESTUURSLID, PORTEFEUILLE SPORTKLIMMEN
De portefeuillehouder sportklimmen is verantwoordelijk voor een van de belangrijkste
ontwikkelterreinen van de NKBV: het sportklimmen in Nederland verder promoten en de wedstrijdsport
in deze discipline naar een hoger plan tillen met de Olympische Spelen in Tokyo 2020 als belangrijke
mijlpaal.
Onderdelen van de portefeuille zijn onder meer de verdere ontwikkeling en professionalisering van het
sportklimmen; uitbouwen en versterken van de contacten met klimhallen en andere (commerciële)
aanbieders.
Specifieke eisen voor de functie:
- Ruime ervaring in sportklimmen.
- Bij voorkeur netwerk binnen de NKBV en/of de klimhallen in Nederland.
- In staat verbindende rol te spelen teneinde sportklimmen sterker in te bedden binnen de NKBV.
- Goede netwerker – zowel binnen als buiten de NKBV, zowel nationaal (NOC*NSF) als
internationaal (IFSC).
- Bereidheid om regelmatig (inter)nationaal wedstrijden te bezoeken.

ALGEMENE INFORMATIE
Samenstelling
Het bestuur van de NKBV bestaat uit minimaal vijf onbezoldigde bestuursleden die vanuit ervaring en
enthousiasme voor de klim- en bergsport hun functie vervullen op collegiale basis. We doen dat
vanuit vertrouwen en betrokkenheid, eerlijk en kritisch, ruimte latend aan ieders specifieke rol,
vaardigheden en ambities en vanuit de besturingsfilosofie ‘besturen op hoofdlijnen’.

Benoeming en benoemingsduur
Elk bestuurslid wordt benoemd in de Vergadering van Afgevaardigden en treedt af uiterlijk in de derde
jaarvergadering conform het rooster van aftreden. Ieder bestuurslid is, na afloop van zijn eerste
bestuurstermijn, voor twee direct opvolgende termijnen herkiesbaar.
Taken
De taken van het bestuur zijn te verdelen in onderstaande kerntaken:

Ontwikkelen van beleid en strategie.

Leidinggeven aan de NKBV.

Behartigen van de belangen van de leden.

Verantwoording afleggen en uitvoeren van het beleid.
Het bestuur bepaalt het beleid van de organisatie. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn
gedelegeerd aan de directeur, die daartoe de beschikking heeft over een professioneel bureau.
De bestuursaandacht gaat verder uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten. Het
bestuur is daarin verantwoordelijk voor het proces en de resultaten van het beleid, maar zal de
aansturing en uitvoering daar waar mogelijk delegeren.
Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve
verantwoordelijkheid jegens elkaar en de NKBV, intern en extern.
Tijdsinzet
Het besturen van de NKBV kost tijd. Veel communicatie gaat evenwel per e-mail en telefoon. Per jaar
zijn er circa zes bestuursvergaderingen en twee Vergadering van Afgevaardigden. Gemiddeld zal het
bestuurswerk zo’n 3 à 4 uur per week vergen.
Ondersteuning
Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsbureau, waar een enthousiast team onder leiding
van de bureaudirecteur werkt. Belangrijke bureautaken zijn o.a. het voeren van de financiële- en
ledenadministratie, organisatie van Zomer- en Winterprogramma, dienstverlening en
informatieverstrekking aan (potentiële) leden en het ondersteunen van de vele vrijwilligers die voor de
vereniging actief zijn. Het bestuur wordt daarnaast gesteund door diverse commissies, die bemenst
worden door een groot aantal bevlogen vrijwilligers.

INTERESSE?
Wil je graag iets voor de NKBV betekenen en voldoe je aan het gevraagde profiel? Stuur dan vóór
6 oktober 2017 je gemotiveerde kandidaatstelling met een relevante CV naar voorzitter Joachim
Driessen, voorzitter@nkbv.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met secretaris Marnix van der Werf,
secretaris@nkbv.nl.
Wij kijken uit naar je reactie!

