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Vacature Regiovoorzitter West (m/v) 
q.q. lid Bondsbestuur Nevobo   
 

De organisatie  

De Nederlandse Volleybalbond is de overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- 
en zitvolleyballers in Nederland. Tot de kerntaken behoren het ondersteunen van spelers en 
verenigingen, het organiseren van competities en evenementen en het samenstellen en 
deelnemen van vertegenwoordigende teams aan internationale evenementen. Tevens is 
de Nevobo verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van topvolleybal.  

 

Om volleybal, beach- en zitvolleybal op alle niveaus en ook nieuwe competitievormen in 
Nederland te stimuleren en te promoten, werken de vier regiokantoren en centrale 
organisatie intensief samen. Met bijna 120.000 leden, spelend bij ongeveer 1.050 
verenigingen, behoort de Nevobo tot de top 12 van grootste sportbonden van Nederland.    
  

Het governance model  

Het hoogste orgaan binnen de Nevobo is de Bondsraad die de leden van het 
Bondsbestuur benoemt. De Bondsraad stelt beleidsnota’s, jaarplannen en begrotingen vast in 
de najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering worden het jaarverslag, de balans 
en de jaarrekening behandeld. Daarnaast hebben de leden van de Bondsraad de 
bevoegdheid om voorstellen te amenderen en om moties of initiatiefvoorstellen in te dienen. 
De bondsbestuurder functioneert als collegiaal, onbezoldigd bestuurder op afstand en heeft 
hierbij een functionele toezichthoudende en beleidsvormende rol richting de directie.  
 

De functie van regiovoorzitter  

Als regiovoorzitter ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw regio en in staat 
om van daaruit te adviseren en te spiegelenop beleidsontwikkelingen van de Nevobo. Je staat 
in contact met de vertegenwoordigers in de regioraad West en legt verbindingen tussen 
verenigingen, het bondsbureau en/of het regiokantoor. Je weet wat er leeft bij clubs, 
welke kansen en aandachtspunten verenigingen aandragen. Ook kun je de door het 
Bondsbestuur en Bondsraad genomen beleids- en activiteitenplannen zoals Volleybal Agenda 
2017+, samen met de collega’s van het bondsbureau, uitdragen en vertalen naar de lokale 
context.  

Als regiovoorzitter maak je tevens deel uit van het Bondsbestuur dat jaarlijks circa 8 keer 
vergadert. Het volledige bestuur vergadert daarnaast 2 keer per jaar met de 
Bondsraad.  Daarnaast zit je als regiovoorzitter de regioraad voor en vertegenwoordig je de 
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bond bij jubilea, officiële gelegenheden, ontvangsten en uitnodigingen van 
(regionale) partners van de Nevobo. Conform het bepaalde in de statuten en reglementen 
van de Nevobo is het lidmaatschap van het Bondsbestuur onverenigbaar met 
enige andere functie die de belangen van de Nevobo kan schaden of enige functie bij 
Instituut van de Sportrechtspraak.  
 

Functievereisten regiovoorzitter/bondsbestuurder  

De regiovoorzitter is/beschikt over:  
• een persoonlijkheid die vertrouwen en gezag uitstraalt;  
• open en toegankelijk voor onze leden;  
• een vermogen om een verbindende rol te vervullen, zowel op inhoud als relatie;  
• een ruim netwerk (bijv. onderwijs, lokale politiek, overheden en bedrijfsleven) binnen 

de regio;   
• op de hoogte van maatschappelijke, sportgerelateerde en demografische 

ontwikkelingen binnen de regio;   
• in staat het beleid van de Nevobo gericht en inspirerend te vertalen naar een 

succesvolle realisatie in de regio  

De bondsbestuurder beschikt over:  
• bestuurlijke ervaring, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan;  
• strategisch denkniveau en visie en het vermogen deze inspirerend over te dragen;  
• gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen;  
• affiniteit met sport en in het bijzonder met de volleybaldisciplines;  
• zakelijk, bedrijfsmatig en ondernemend inzicht  

De bondsbestuurder is:  
• een generalist met bij voorkeur enige specialistische kennis;  
• een netwerker;   
• een teamspeler;  
• communicatief vaardig;  
• taalvaardig (in ieder geval Nederlands en Engels)  

 

Het selectieproces  

Bij interesse in deze functie stuur je je CV en motivatie voor 15 
september aanstaande naar annette.milder@nevobo.nl. Ook voor inhoudelijke vragen 
hebben over de rol en functie kun je dit mailadres aanhouden.   

Op basis van de ingezonden brieven en CV’s zal een commissie waarin 
Bondsraadsleden, het Bondsbestuur en de directie zijn vertegenwoordigd, een selectie 
maken. De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek.   
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