
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vrijwilligersfunctie 
 

Lid van de Bondsraad 

(m/v/x) 
Doel van de functie 
Toezicht houden op en goedkeuren van strategische 
beleidsvraagstukken. 
 
Overlegstructuur 
De bondsraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen. 
Aanvullende overleggen worden door de bondsraad zelf 
afgesproken of volgen via de ledenparticipatie. 
 
Expertises: 
- Kent de (tafeltennis)sport  
- Heeft contact met de verenigingen uit de kieskring 

en kent hun behoeftes 
- Kan strategische vraagstukken beoordelen en is 

goed in staat hoofdlijnen vast te houden 
- Kan besturen en toezicht houden  
- Heeft de ondertsaande competenties 
- Draagt de kernwaarden van de organisatie uit 
 
 
 
Competenties  
Adviesvaardigheden    
Doelgericht communiceren   
Omgevingsgericht   
Persoonlijk optreden  
Samenwerken    
Sociale vaardigheden   

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
 
Het lid van de bondsraad (BR-lid) is op de hoogte van wat er leeft 
en speelt bij de gehele NTTB en meer in het bijzonder bij de 
verenigingen en leden in haar/zijn eigen kieskring. 
Het lid van de bondsraad heeft een representatief karakter, 
daarnaast wordt deskundigheid op prijs gesteld. Het BR-lid moet 
qua competenties in staat zijn de toezichthoudende en 
goedkeurende rol op kwalitatief niveau in te vullen, alsmede een 
evenwichtig samenspel en 'check and balances' (controle en 
evenwicht) met het bondsbestuur vorm te geven. 
 
Het BR-lid:  

- laat zich informeren door de bondsraadscommissies; 
- laat zich informeren door het bondsbestuur en zo nodig 

ook door de werkorganisatie conform het vastgestelde 
beleid;  

- heeft kennis van de bij verenigingen bestaande 
behoeften, wensen en opvattingen, en is bereid tijd en 
energie te steken in regionale contacten; 

- is in staat tot samenwerking met andere 
bondsraadsleden en het bondsbestuur en durft zo nodig 
onafhankelijk van een achterban te opereren; 

- denkt actief mee over ontwikkelingen, geeft advies en 
input waar nodig of mogelijk; 

- begrijpt het onderscheid tussen besturen en toezicht 
houden en ambieert de toezichthoudende functie; 

- kan op basis van beschikbare informatie weloverwogen 
conclusies trekken; 

- is communicatief vaardig. 
 
 
Benoeming 

- benoemingstermijn: afhankelijk van de statuten en good 
governance (maximaal 3 termijnen van 3 jaar) 

- evaluatiemomenten worden afgestemd 
 
 
 
 
 

Resultaat: 
 

• Tevreden leden 

• Tevreden verenigingen 

• Tevreden vrijwilligers 

• Efficiënte organisatie en werkprocessen 

• Bijdrage aan het algehele NTTB-beleid 

• Goede contactmomenten. 

• Een uitstekend netwerk  

 
 
 
 
Opbrengsten voor het lid van de Bondsraad 

• Meedenken in de organisatiie 

• Onderdeel uitmaken van de organisatie in een 
belangrijke functie 

• Persoonlijke ontwikkeling 
o Levens- en werkervaring opdoen 
o Scholingen of opleidingen volgen  

• Sociale contacten 

• Gevoel van eigenwaarde 

• Zichtbare resultaten/successen vieren 

• Waardering 

• Plezier en voldoening 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


