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Inleiding 

De algemeen directeur Judo Bond Nederland geeft leiding aan en draagt zorg voor het 

dagelijks functioneren van de werkorganisatie van de Judo Bond Nederland, hierna te 

noemen het bondsbureau, dat bestaat uit vrijwillige medewerkers en betaalde werkne-

mers. 

De directeur topsport wordt aangesteld door de algemeen directeur, na afstemming met 

het bondsbestuur. De bevoegdheden van de directeur topsport worden nader geregeld in 

het topsportreglement. 

De algemeen directeur, hierna te noemen “directeur”, is leidend ten opzicht van de direc-

teur topsport in personele- en administratieorganisatorische zaken.  

De directeur vertegenwoordigt de Judo Bond Nederland, hierna te noemen JBN, intern en 

extern binnen de daarvoor vastgesteld kaders. 

De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de JBN, hierna te noe-

men “bondsbestuur”.. 

Dit bondsbestuurs- en directiestatuut regelt de verhouding tussen het bondsbestuur en 

de directeur en benoemt de taken en verantwoordelijkheden van de directeur. 

Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De bepalingen van dit bondsbestuurs- en directiestatuut mogen niet in strijd zijn met 

het bepaalde in de wet, in de statuten en reglementen van de JBN en met de ar-

beidsovereenkomst van de directeur met de JBN. 

2. Dit bondsbestuurs- en directiestatuut maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst 

van de directeur met de JBN en is als bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd. 

Artikel 2 - Directie 

1. De JBN kent een directeur die conform het gestelde in de statuten wordt benoemd, 

geschorst en ontslagen door het bondsbestuur. 

2. Het bondsbestuur kan een plaatsvervangend directeur benoemen, schorsen en ont-

slaan, maar besluit hiertoe niet dan nadat advies van de directeur is ingewonnen. 

Artikel 3 -  Verhouding bondsbestuur - directeur 

1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de JBN. De bondsvoorzitter treedt op als woord-

voerder van de JBN. 

2. De bondsvoorzitter kan het woordvoerderschap geheel of gedeeltelijk aan de direc-

teur delegeren. Indien de directeur als woordvoerder van de JBN optreedt, overlegt 

de directeur daarover periodiek met de bondsvoorzitter. 

3. De directeur is “ambtelijk” secretaris van het bondsbestuur en maakt in die hoeda-

nigheid deel uit van het bondsbestuur. De directeur heeft daarbij een “voice” maar 

“no vote”. 

4. De directeur zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen in 

overeenstemming met het beleid van het bondsbestuur. 

5. De bondsvoorzitter is het aanspreekpunt voor de directeur ten aanzien van het dage-

lijks functioneren van het bondsbureau. De portefeuillehouder financiën is aanspreek-

punt voor financiële zaken. 
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6. De directeur vertegenwoordigt het bondsbureau bij het bondsbestuur en het bonds-

bestuur bij het bondsbureau.  

Artikel 4 – Algemene taken en bevoegdheden van de directeur 

1. De directeur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers 

van het bondsbureau. 

2. Meer in het algemeen is de directeur belast met: 

a. de dagelijkse gang van zaken in de JBN, 

b. het uitvoeren van besluiten van de bondsraad en het bondsbestuur, 

c. het voorbereiden, het ontwikkelen en het coördineren van het (meerjaren)beleid 

met betrekking tot de strategie en de toekomst van de JBN, 

d. de leiding van het bondsbureau en het leiding geven aan de in dienst van JBN 

werkzame personen, met dien verstande dat de leiding over de werkzaamheden 

van het toptechnisch kader (de technische staf) door het bondsbestuur is gedele-

geerd aan de directeur topsport, 

e. het beheer van de geldmiddelen van de JBN en binnen zes weken na elk kwartaal 

te rapporteren aan het bondsbestuur over de (financiële) gang van zaken, 

f. het jaarlijks opstellen van de begroting voor het volgende jaar, 

g. het jaarlijks opstellen van het jaarverslag, het financieel verslag, de balans en 

staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar, 

h. de bedrijfsvoering, waaronder begrepen de administratie, de boekhouding, de le-

denadministratie en de automatisering, 

i. de organisatie en administratie van het wedstrijdwezen, 

j. de marketing, communicatie en sponsoring, 

k. het beheer van in eigendom zijnde accommodaties en materialen, 

l. de organisatie van evenementen en  

m. in- en extern representeren van de JBN. 

3. Indien en voor zover van toepassing treedt de directeur op als bestuurder in de zin 

van de Wet op de Ondernemingsraden. 

De bij het bondsbureau van de JBN ingestelde personeelsvertegenwoordiging (pvt) 

wordt voorgezeten door de directeur. 

4. De directeur verstrekt het bondsbestuur jaarlijks een overzicht van de organisatie en  

de personeelsformatie van het bondsbureau aan het bondsbestuur. 

5. De directeur kan na voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur op nationaal 

en internationaal niveau bestuursfuncties en adviseurschappen bekleden en deel 

uitmaken van commissies, werkgroepen e.d. 

6. De directeur draagt in overleg met de bondsvoorzitter zorg voor het bijeenroepen 

van de bondsbestuursvergadering en het opstellen van de agenda. 

De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bondsbestuur, tenzij, al dan 

niet per agendapunt, door het bondsbestuur anders wordt beslist. 

7. De directeur woont de vergaderingen bij van de bondsraad en is bevoegd tot het bij-

wonen van districtsvergaderingen, tenzij door een betreffende vergadering anders 

wordt besloten. 
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8. De directeur is bevoegd kennis te nemen van alle aan het bondsbestuur gerichte cor-

respondentie, tenzij de correspondentie met vermelding van “vertrouwelijk” aan (een 

lid van) het bondsbestuur is gericht. 

Binnen door het bondsbestuur aan de directeur gegeven richtlijnen handelt de direc-

teur de correspondentie zelfstandig af. De directeur houdt het bondsbestuur op een 

door het bondsbestuur aangegeven wijze op de hoogte van de door of namens hem 

gevoerde correspondentie. 

Artikel 5 - Vertegenwoordiging 

1. De directeur vertegenwoordigt de JBN binnen de door het bondsbestuur verleende 

volmacht. 

2. De directeur is zelfstandig bevoegd betalingen te verrichten binnen de vastgestelde 

begroting. Betalingen van buitengewone transacties buiten jaarplan en begroting 

kunnen slechts na akkoord door portefeuillehouder financiën namens het bondsbe-

stuur worden uitgevoerd. 

3. De directeur is zelfstandig bevoegd veel voorkomende overeenkomsten aan te gaan 

in vooraf door het bondsbestuur vastgestelde categorieën van overeenkomsten. 

4. De directeur kan binnen de richtlijnen van het bondsbestuur andere werknemers 

naar een vertegenwoordigend overleg afvaardigen en hen mandateren. 

5. De directeur draagt zorg voor een tijdige signalering naar het bondsbestuur van aan-

gelegenheden waarbij vertegenwoordiging van de JBN door het bondsbestuur ge-

wenst dan wel noodzakelijk wordt geacht. 

Artikel 6 – Plaatsvervangend directeur 

1. De directeur wordt bij afwezigheid van langere duur (tenminste één week) waarge-

nomen door de in overleg met het bondsbestuur benoemde plaatsvervangend direc-

teur. 

2. De plaatsvervangend directeur is bevoegd tot het afhandelen van lopende zaken, 

met dien verstande dat het verrichten van betalingen in voorkomende gevallen door 

de portefeuillehouder financiën zal worden gedaan. 

3. Bij afwezigheid van de directeur voor een periode langer dan twee maanden bepaalt 

het bondsbestuur of de waarneming wordt verlengd of dat andere maatregelen wor-

den genomen. 

Artikel 7 - Slotbepalingen 

1. In alle gevallen waarin dit bondsbestuurs- en directiestatuut niet voorziet of een ver-

schil van inzicht over de uitleg hiervan ontstaat, beslist het bondsbestuur. 

2. Wijzigingen in dit bondsbestuurs- en directiestatuut kunnen alleen door het bondsbe-

stuur worden vastgesteld na overleg met de directeur. 
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