Profielschets

Voorzitter BSNC (m/v)
Inleiding
In verband met persoonlijke afwegingen heeft Frank van der Peet, onze huidige voorzitter,
besloten om zijn termijn niet af te ronden. Het hoofdbestuur bereidt zich daarop voor en is
voornemens om in het voorjaar 2019 aan de ledenvergadering een voorstel te doen voor
een nieuwe voorzitter die tegen een vergoeding voor BSNC aan de slag zal gaan.
Missie
De BSNC is het Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen
We ontwikkelen vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie
van buitensportvoorzieningen én maken deze toegankelijk.
We initiëren en bevorderen innovaties en ontmoetingen.
Ook stimuleren we een effectieve samenwerking in de branche.
We dragen bij aan kwalitatief hoogwaardige buitensportvoorzieningen en dienen
daarmee het gemeenschappelijk belang van onze leden. Zodat de sportvoorzieningen
bespeelbaar, duurzaam en veilig zijn voor alle gebruikers.

Functieprofiel
De te benoemen voorzitter werkt nauw samen met de bureaucoördinator, die geeft leiding
aan de werkorganisatie. De voorzitter geeft leiding aan het hoofdbestuur en de
bureaucoördinator. De voorzitter zet zich actief in om de vereniging extern te
vertegenwoordigen.
Er zijn momenteel 6 bestuursfuncties. Naast de voorzitter bestaat het hoofdbestuur uit een
penningmeester en vier bestuursleden. De voorzitter is verantwoordelijk voor:
• Algemene zaken
• Werkorganisatie
• Verenigingsbeleid
• Positionering en externe contacten
Het hoofdbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de
activiteiten van de branchevereniging. Ieder bestuurslid heeft als taak om de belangen van
de BSNC te behartigen en de vereniging waar gewenst te vertegenwoordigen.
Op jaarbasis is de voorzitter aanwezig bij diverse interne overleggen, zoals vergaderingen
van het hoofdbestuur (6x), ledenvergaderingen (2x), overleg met platformvoorzitters (2x),
raad van advies en periodiek overleg met de werkorganisatie. De voorzitter is als
representant van het bestuur aanwezig bij congressen, kennisdagen, inspiratiesessies en
andere (externe) kennisbijeenkomsten van de BSNC. Daarnaast vertegenwoordigt de
voorzitter de BSNC bij overleg met partnerorganisaties zoals NOC*NSF, sportbonden, VSG,
VHG, CUMELA Nederland en stakeholders zoals ministeries en provincies. Bovendien heeft
de voorzitter incidenteel representatieve taken (bijv. jubilea van leden).

Organisatie en takenpakket

Profiel en competenties voorzitter
De samenstelling van het hoofdbestuur dient een afspiegeling te zijn van de vereniging. De
voorzitter staat voldoende dicht bij haar leden en weet wat de leden bezighoudt.
Gewenste competenties en vaardigheden van kandidaten:
• Bestuurder en netwerker pur sang;
• Politiek sensitief;
• Integer;
• Verbinder;
• Relevante opleiding en ervaring. Minimaal HBO denk- en werkniveau;
• In staat zijn om -vanuit het branchebelang- strategisch te denken en te handelen en
initiatieven te nemen;
• Affiniteit met de branche is een pré;
• Overtuigingskracht;
• Teamspeler.

Belasting en randvoorwaarden
Naar verwachting zal het voorzitterschap een gemiddelde inzet vragen van 10 tot 16 uur
per week. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de
ledenvergadering en zijn eenmaal herkiesbaar.
Het hoofbestuur is voornemens om voor het voorzitterschap een honorarium af te spreken
dat past bij de zwaarte van de functie.

Proces
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 februari 2019 een sollicitatie sturen naar info@bsnc.nl,
ter attentie van het hoofdbestuur van de BSNC. Na de selectiegesprekken zal het
hoofdbestuur een voorkeurskandidaat aanwijzen. Alvorens deze kandidaat ter benoeming
aan de ledenvergadering wordt voorgelegd, zal een kennismakingsgesprek met Raad van
Advies en de platformvoorzitters plaatshebben.

Meer informatie
Vice-voorzitter, Ties Joosten: 06 – 22 55 63 33

