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“Wij creëren omstandigheden en voorwaarden voor verenigingen zodat ieder lid in staat gesteld 
wordt op eigen wijze plezier en prestaties te combineren bij het beoefenen van traditionele en 
nieuwe varianten van de handboogsport.” 

 
Dit is de missie van de NHB. Een missie die u terug kunt vinden in ons meerjarenbeleid “Van Bond naar 
Bondgenoot” dat eind 2016 wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar tot en met de Olympische 
Spelen van in 2020 in Tokio. In 2019 vinden de wereldkampioenschap handboogsport in 
’s-Hertogenbosch. 
 
De NHB is een actieve en ambitieuze sportbond van ruim 10.000 leden verdeeld over ongeveer 250 
verenigingen. De bond kent de werkvelden breedtesport en topsport. Binnen de breedtesport is 
sportparticipatie belangrijk (o.a. opleidingen, competities en verenigingssupport). In de topsport 
wordt er mondiaal op het hoogste niveau gepresteerd. Het doel is om op de Olympische spelen van 
Tokio een medaille te halen. 
 
De NHB is voor het financieel beheer en bestuur op zoek naar een  

Bestuurslid financieel management (penningmeester) 
 
De Functie 
U bestuurder en maakt deel uit van het bondsbestuur dat ongeveer 10 maal per jaar bij elkaar komt. U 
bent de financieel adviseur van het bestuur aangaande de financiële aspecten van het meerjarenplan 
en de jaarplannen. Daarnaast bent u bestuurlijk betrokken bij de jaarlijkse financiële processen van de 
Bond; hierbij werkt u ook nauw samen met de Algemeen Directeur. 
U bent voorzitter van de Commissie Financiën. Deze Commissie is belast met toezicht, advisering en 
beleidsvoorbereiding van de financiële structuur van het NHB.  
De dagelijkse registratie van de financiën vindt plaats op het bureau van de Bond. 
 
Wij vragen 
Iemand met gevoel voor een ambitieuze sportorganisatie. U beschikt over de nodige bestuurlijke 
ervaring. Affiniteit met de handboogsport is een pré.  
U beschikt over een persoonlijke visie op de (handboog)sport en vernieuwingsbeleid met betrekking 
tot financiën; vernieuwingsbereidheid is dan ook een 'must' voor deze functie. 
U bent tevens in staat om, vanuit deze visie en attitude, constructief samen te werken met de 
verschillende operationele niveaus en bestuurslagen in de organisatie. 
U bent positief kritisch en transparantie heeft u hoog in het vaandel.  
 
Uw tijdsinvestering 
U kunt uitgaan van een tijdsinvestering van maximaal 4 uur per week, welke voor het belangrijkste 
deel besteed worden aan: 

● Maandelijkse bestuursvergadering; 
● 3 of 4 bondsraadvergaderingen per jaar’; 
● Bijeenkomsten van de Commissie Financiën; 
● Overleg met externe partners; 
● Samenwerken met NHB-medewerker(s) 
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Wij bieden 
Een functie, binnen een bestuur van vrijwilligers, ten behoeve van een ambitieuze Olympische 
sportbond. 
Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel werkapparaat alsmede door verschillende 
commissies en taakgroepen.  
Als bestuurder ontvangt u een reële onkostenvergoeding. Daarnaast wordt u, indien gewenst en/of 
van toepassing, in de gelegenheid gesteld om cursussen en/of trainingen te volgen die voor de 
beoogde functie van belang zijn. 
Daarbij bieden wij u een organisatie(omgeving), welke op een enthousiaste -, professionele - en 
doeltreffende wijze de belangen van de (handboog)sport als belangrijkste uitgangspunt hanteert. 
 
Informatie 
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Henk Miltenburg, secretaris.  
Telefoon: +31 653 727 835 (na 19:00 uur) 
Email: secretaris@handboogsport.nl 
 
Uw reactie 
Uw reactie kunt u sturen naar de: 
 
Nederlandse Handboog Bond 
Postbus 160 
6800 AD Arnhem 
o.v.v. sollicitatie bestuurder 
 
of mailen naar: secretaris@handboogsport.nl 
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