
 

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND (NJBB) 
De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is sinds 1972 de overkoepelende organisatie voor petanque 
spelend Nederland. Bij de NJBB zijn meer dan 14.000 leden aangesloten die spelen bij ongeveer 170 
verenigingen verspreid door heel Nederland. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het 
beleid van de NJBB en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid door het bureau. Het bondsbestuur 
legt verantwoording af aan de bondsraad (een 18-tal leden) over het gevoerde beleid, de cijfers en de 
strategie. Bovendien overlegt het bondsbestuur tijdens ledenbijeenkomsten en het strategisch overleg met 
de leden over de toekomstige strategie. Het bondsbestuur wordt ondersteund door vijf medewerkers op 
het bureau, dat samen met zeven andere sportbonden gehuisvest is op de Kelvinbaan in Nieuwegein. 
 
FUNCTIE | DIRECTEUR 
In verband met het aanstaande vertrek van onze huidige directeur is het Bondsbestuur van de NJBB op 
zoek naar een ambitieuze opvolger. 
 
De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur, belast met de dagelijkse gang van zaken 
binnen onze sportorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, implementeren en 
evalueren van het beleid gericht op de verdere ontwikkeling en positionering van de mooie petanquesport 
in Nederland. Je geeft daarbij leiding aan een klein team van zeer professionele en gemotiveerde 
medewerkers en indirect leiding aan veel vrijwilligers in de verschillende (acht) districten.  
 
Onze uitdagingen en ambities zijn groot. Zo staan we, in het kader van ons 50-jarig bestaan, aan de 
vooravond van het door ons georganiseerde Europees Kampioenschap in Den Bosch. Tevens blijft het onze 
uitdaging de petanquesport in Nederland te laten groeien als recreatie- en wedstrijdsport, onder andere 
door middel van het optimaal ondersteunen van de bij ons aangesloten verenigingen. 
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met de bestuurlijke organisatie 
hetgeen in de praktijk betekent dat jij de vergaderingen van het bondsbestuur en de bondsraad 
voorbereidt en uitkomsten uitvoert. Voor beide gremia ben je een belangrijk adviseur en klankbord.  
Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en verzorgen van de relatie met subsidiegevers 
waaronder VWS en NOC*NSF en representeer je onze sport in samenspraak met de voorzitter van de NJBB 
op nationaal niveau. 
 
WIJ VRAGEN 

• leidinggevende ervaring die behoort bij de verantwoordelijkheid van deze positie 

• uitstekende communicatieve eigenschappen, zowel schriftelijk als mondeling 

• een opleiding op minimaal HBO-niveau, goede kennis van de Engelse- en/of Franse taal is een pre  

• ervaring met projectsturing, financieel inzicht, kennis van bedrijfsprocessen en ict  

• een liefde voor sport en passie in het omgaan met veel vrijwilligers 

• initiërende en delegerende kwaliteiten 

• de kwaliteit om overzicht te bewaren en de bereidheid ook zelf de handen uit de mouwen te 
steken 

• bestuurlijke sensitiviteit, uitstekende luistervaardigheden en tact 

• de capaciteit om zich ondergeschikt te maken aan het algemeen belang waar dat moet én   
besluitvaardigheid en vasthoudendheid waar dat kan 

• de kwaliteit om visie en strategie aan beleid en uitvoering te koppelen 
hands-on, resultaatgerichtheid en weten te prioriteren 

• mensgerichte teamspeler en prettige aanvoerder met gevoel voor humor 

• een krachtige én transparante persoonlijkheid met veel verbindende kwaliteiten 



 

 
 
WIJ BIEDEN 
Een prachtige uitdaging in het hart van onze sport. Je levert met jouw team van uitstekend gekwalificeerde 
medewerkers een actieve bijdrage aan de zichtbaarheid, groei en ontwikkeling van de petanquesport in 
Nederland. Het gaat om een fulltime dienstverband waarbij er ook regelmatig activiteiten in de avonden en 
weekenden zijn. Een op de functie en sector afgestemd salaris en arbeidsvoorwaardenpakket, schaal 13 
CAO Sport. Een tijdelijk dienstverband van in eerste instantie voor 1 jaar dat bij goed functioneren wordt 
omgezet naar een vast dienstverband.  
 
PROCEDURE 
De eerste ronde selectiegesprekken zullen met jou worden gevoerd door twee leden van het Bondsbestuur 
en een afvaardiging van de medewerkers. In een tweede selectieronde maak je kennis met het voltallige 
Bondbestuur.   
 
INTERESSE? 
Bent je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan voor 25 december 2021. Je kunt jouw motivatiebrief 
en c.v. mailen naar info@njbb.nl ter attentie van het bondsbestuur. Voor inhoudelijke vragen kun je 
contact opnemen met Henk van der Velde (bestuurslid) via 06-51758677 
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