
WELKOM BIJ IJSHOCKEY!
IJshockey Nederland organiseert het ijshockey in Nederland en is daarmee verant-
woordelijk voor de ijshockeycompetities en het selecteren, trainen en afvaardigen van nati-
onale teams. 

Ook het ontwikkelen van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis 
van het woord, is een kerntaak van de bond. Voor de uitvoering van de kerntaken heeft IJs-
hockey Nederland - fulltime en parttime - medewerkers in dienst. Een aantal van hen werkt 
op het bondsbureau in Tilburg, anderen in het veld. Bij de uitvoering van de kerntaken is een 
groot aantal vrijwilligers betrokken.

IJshockey Nederland is lid van de landelijke sportkoepel NOC*NSF (Nederlands Olympisch 
Comité / Nederlandse Sport Federatie) en van de internationale ijshockeybond IIHF (Inter-
national Ice Hockey Federation).

Een gezond financieel beheer is de basis van 
iedere organisatie. Dit geldt ook voor IJshoc-
key Nederland. Het bestuurslid financiële za-
ken is derhalve een belangrijke speler in het 
bestuur IJshockey Nederland. Het bestuur 
vergadert ongeveer eenmaal per maand on-
line of op het bureau. Daarnaast vindt twee 
keer per jaar een Algemene ledenvergade-
ring plaats. Als financieel bestuurslid zijn er af-
zonderlijke contacten en netwerkbijeenkom-
sten waar je aanwezig bent. Denk hierbij aan 
overleg met de accountant en bij NOC*NSF. 

Profiel
De afgelopen jaren is veel gerealiseerd en 
geactualiseerd op het gebied van ‘finance en 
control’. Processen zijn de afgelopen jaren 
geautomatiseerd en vereenvoudigd. De cij-
fers zijn zwart en helder. De dagelijks admi-
nistratie is uitbesteed aan een externe partij 
en de rapportages zijn goed, daarbij onder-
steund door het bureau. 

Het bestuurslid financiële zaken is voor addi-
tionele analyse en maakt trends duidelijk en 
inzichtelijk. Hij of zij is de smeerolie vanuit 
cijfers tussen bestuur, bureau, verenigingen 
en NOC*NSF. Het bestuur legt verantwoor-
ding af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuurslid financiële zaken

• is schatbewaarder èn bestuurder,
• zorgt voor een helder financieel beleid,
• zorgt voor analyse en trends en is toekomstgericht,
• is een besluitvaardige teamspeler en een 
 echte verbinder,
• beschikt over uitstekende communicatieve 
 vaardigheden, met een goede mix van luisteren
  / halen en brengen,
• houdt er een transparante en integere 
 werkwijze op na,
• onderschrijft het belang van een inclusieve 
 sportbond in al haar geledingen en sportuitingen,
• staat garant voor een duidelijke en efficiënte 
 rolverdeling tussen IJshockey Nederland 
 vergadering, bestuur en de uitvoerende 
 organisatie,
• heeft affiniteit met sport/ijshockey,
• beschikt over voldoende tijd en energie om 
 de functie uit te oefenen,
• heeft humor en relativeringsvermogen,
• minimaal HBO+ werk- en denkniveau.

 

vacature
Bestuurslid Financiële Zaken 

De benoeming vindt plaats door een besluit 
van de Bondsvergadering. De zittingstermijn 
bedraagt in principe vier jaar met een moge-
lijkheid tot herverkiezing, met een maximum 
van 12 jaar. U neemt de termijn over van de 

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op via onze website
https://www.ijshockeynederland.nl/vacature 
met het onderwerp: 
bestuurslid financiële zaken 
Word jij onze nieuwe collega? 


