
  

 

 

Betreft: Vacature Voorzitter HBB 
 

 

PROFIEL VOORZITTER (VZ) HELMONDSE BADMINTON BOND 

 

Primaire doelstelling van de functie 

 De voorzitter is als eerste verantwoordelijke belast met het besturen van de HBB, hetgeen inhoudt 

dat hij/zij de continuïteit van de HBB op middellange en lange termijn waarborgt. 

 

Taken van de voorzitter 

 Hij/Zij vertegenwoordigt de HBB bij officiële gelegenheden zoals HBB kampioenschappen, 

huldigingen, jubilerende verenigingen, Brabantse team kampioenschappen; 

 Hij/Zij zorgt voor de leiding van de bond, leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, coördineert de 

verschillende bestuurstaken en is voorzitter van het dagelijks bestuur; 

 Hij/zij fungeert als contactpersoon naar overheid (gemeente); 

 Hij/Zij houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de statuten en 

andere bestuurlijke besluiten; 

 Hij/Zij ondersteunt de commissies in hun inrichting van de organisatie, processen en overleg 

vormen binnen de HBB. 

 Hij/Zij geeft inhoud aan de samenwerking met de andere bonden binnen de Noord-Brabant en 

natuurlijk ook met Badminton Nederland. 

 

Autonomie en verantwoordelijkheid 

 Tezamen met het Hoofdbestuur stelt hij/zij het algemene beleid van de HBB vast en is als zodanig 

verantwoordelijk voor de gevolgen van het uitgevoerde beleid. 

 Hij/Zij legt namens het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Functie vereisten 

 Van een HBB voorzitter wordt verwacht dat hij/zij sociaal vaardig is en weet te enthousiasmeren. 

Daarnaast is het van belang dat hij/zij staat voor het gevoerde beleid. 

 Bij alle besluiten moet hij/zij voorop stellen en uitdragen dat het gaat om de sportieve prestatie 

van de individuele badmintonner(ster). 

 Hij/Zij moet toekomstgericht zijn, hetgeen inhoudt dat naast het hebben ven een eigen visie hij/zij 

moet openstaan voor vernieuwingen en samenwerking. 

 Hij/Zij dient beschikken over goede communicatieve vaardigheden hebben en openstaan voor 

informatie en feedback uit alle gelederen. 

 Kennis van de badmintonwereld is een pré. 
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