
Ben jij ons financieel geweten?  
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille financiën voor het bestuur van de 

Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).  

Wat doe je? 

Met een team van 5 medebestuurders ben je verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de 

NKBV met als jouw deskundigheid het financieel beheer van de NKBV. Je bent verantwoordelijk voor 

het financiële beleid van de vereniging, adviseert het bestuur en directie in financiële zaken en vindt 

het leuk om op onze Vergadering van Afgevaardigden (2x per jaar) te vertellen over de financiële 

kant van het beleid. 

 

Kijk hier voor een uitgebreider profiel.  

 

Kwaliteiten, achtergrond en inzet 

Je bent lid van de NKBV of wilt dat worden, hebt bestuurlijke ervaring met de financiële 

bedrijfsvoering van een (middel-) grote organisatie en beschikt over financiële en 

bedrijfseconomische deskundigheid en kennis op het gebied van fiscale zaken en subsidies.  

 

In de rol van financieel bestuurder overleg je met de directeur, de business controller en de 

accountant van de NKBV en met de financiële commissie die aan de VvA rapporteert. Veel informatie 

en overleg kan via mail en telefoon, 6x per jaar vergaderen we met het bestuur in Woerden of elders 

in het land.  

 

Team 

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes mannelijke bestuursleden die hun rol vanuit passie voor 

de bergen en betrokkenheid bij de vereniging uitvoeren. Dit alles op collegiale basis. Sleutelwoorden 

hierbij zijn: vertrouwen, betrokken, eerlijk en kritisch. We zouden graag een vrouw in ons team 

verwelkomen. 

Vergoedingen 

We vergoeden de gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten en je hebt natuurlijk de mogelijkheid 

om onze evenementen te bezoeken.   

Gewoon doen! 

Wil je graag iets voor de NKBV betekenen, bouwen aan je bestuurlijke ervaring en voldoe je aan het 

gevraagde profiel? Neem dan contact op met Joachim Driessen, voorzitter van de NKBV, via 

voorzitter@nkbv.nl 
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UITGEBREIDER PROFIEL     

FINANCIEEL GEWETEN GEZOCHT 
HET BESTUUR VAN DE NKBV ZOEKT EEN BESTUURSLID VOOR DE PORTEFEUILLE FINANCIËN 

 

BESTUURSLID  

 is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de NKBV 

 heeft op regelmatige basis overleg met de directeur, de controller, de accountant van de 

NKBV en de financiële commissie van de VvA 

 adviseert het bestuur over financiële zaken  

 vervult de statutaire rol als penningmeester  

Je bent qualitate qua ook bestuurslid van twee stichtingen van de NKBV, te weten: Hutten 

Exploitatiefonds en Hutten Ondersteuningsfonds. 

 

Profielschets: 

 bestuurlijke ervaring 

 ervaring met de financiële bedrijfsvoering / beleidscyclus van een middelgrote of grote 

organisatie, dat kan in een zakelijke of non-profit omgeving zijn 

 in staat om het bestuur en de directeur te adviseren over de financiële aspecten van de 

vereniging met het oog op de maatschappelijke, economische, politieke en demografische 

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sport en de NKBV  

 breed en allround blikveld 

 kennis op het gebied van fiscale zaken en subsidies. 

 

ALGEMEEN PROFIEL BESTUURSLEDEN 

 

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 medeverantwoordelijk 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.  

  



ALGEMENE INFORMATIE  

Team 

Het bestuur van de NKBV bestaat uit minimaal zes 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 voor een periode van drie jaar. 

Ieder bestuurslid is, na afloop van zijn eerste bestuurstermijn, voor twee direct opvolgende 

termijnen herkiesbaar.  

Besturingsmodel NKBV 

De NKBV is ingericht volgens het model ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur van de NKBV is 

eindverantwoordelijk, maar heeft een verregaand mandaat gedelegeerd aan de directeur.  

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie binnen het door het 

bestuur vastgestelde kaders. De directeur rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. Het 

bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en bedrijfsvoering. 

Het bestuur moet daarover verantwoording kunnen afleggen aan de vergadering van 

Afgevaardigden.  

Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en houdt toezicht op de realisatie van de statutaire doelstellingen, 

de continuïteit en de maatschappelijke relevantie, en het functioneren van de organisatie. 

 

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. 

NKBV 

Passie voor de bergsport. Dat is wat ruim 62.000 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.  

 

 

 

  


