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Vacature Nationale Veteranen Commissie Budo (NVCB)  

 

De NVCB is op zoek naar twee nieuwe leden (vrijwilligersfunctie) voor deze JBN 

commissie. Wil jij meehelpen bij het adviseren en organiseren van activiteiten voor de 

doelgroep budoveteranen (30 jaar en ouder), zowel regionaal als landelijk?  

Reageer dan vóór 1 april 2022 door je motivering per e-mail te sturen naar: 

Albert tePas, secretaris NVCB, via 'Albert tePas' budoveteranenatp@gmail.com;          

Voor nadere informatie over de rol en werkzaamheden kan je contact opnemen met de 

voorzitter van de NVCB, Willem van Boesschoten via nvcbudoveteranen@gmail.com. 

 

Als lid van de NVCB word je aangesteld voor een periode van drie jaar en deze 

aanstelling kan maximaal twee maal worden verlengd. Dit geheel in lijn met beleid van 

good governance dat de JBN hanteert. 

 

Statutaire voorwaarden: 

• Lid van Judo Bond Nederland 

• Geen lid van district graden commissie of andere JBN-commissie bij de aanstelling 

NVCB                          

• Budo leraar is een pre’ maar geen vereiste 

• Budo dangraad houder > 30 jaar  in Aikido of  Jiujitsu of  Judo                                               

• Een VOG is een vereiste (gratis aan te vragen via de JBN) 

                                                                                             

Taakomschrijving: 

• Meedenken over de ontwikkeling en verbetering van de technische  kwaliteit van 

de activiteiten zoals clinics, workshops en acties en/of  de organisatie er van 

• Levert binnen de NVCB  een bijdrage aan de praktische organisatie van de clinics 

• Volgt van nabij de functionaliteit van de secretaris en/ of penningmeester

 gedurende 2022 

• Zet zich in voor PR en de uitbreiding  geregistreerde budovetaranen  NVCB en JBN 

• Levert zijn/haar bijdrage tijdens de JBN-dag en/of andere “speciale clinics”. 

 

Competenties: 

• Is in staat binnen een team te opereren 

• Heeft een redelijke mondelinge en schriftelijke communicatie 

• Is in staat om ideeën  te vertalen naar clinic acties 

• Durft indien noodzakelijk, een evenement mede te organiseren 

• Kan mede budoka motiveren deel te nemen als NVCB/JBN lid 

• Is vaardig in het omgaan met computerprogrammatuur (E-mail, PowerPoint, 

Word) 

• Is van onbesproken gedrag en brengt de NVCB/ JBN niet in diskrediet 

• Kan werken binnen het reglementenkader van de JBN en NVCB 


