Enthousiast bestuur zoekt betrokken voorzitter m/v
Het bestuur van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen is in verband met vertrek van de huidige
voorzitter op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Het bestuur verwacht van de voorzitter dat hij/zij over de volgende kwaliteiten beschikt:
· Onafhankelijk
De voorzitter neemt een onafhankelijke opstelling in t.o.v. andere organisaties binnen de
HaFaBrawereld. Ook is de voorzitter onafhankelijk richting de verenigingen.
· Bruggenbouwer
De voorzitter is in staat verbindingen te leggen tussen de brassbands en andere organisaties die
binnen de brassbandwereld vertegenwoordigd zijn.
· Kennis en ervaring
De voorzitter heeft kennis en ervaring met de HaFaBrawereld in de brede zin van het woord en heeft
oog voor de onderlinge samenhang.
· Feeling met de achterban
De voorzitter is weliswaar onafhankelijk maar is in staat feeling te houden met de aangesloten
verenigingen en de individuele leden. Hij/zij moet goed kunnen luisteren naar de achterban(nen), hun
belangen goed kunnen inschatten en de signalen kunnen omzetten in beleid.
· Interne aansturing
De voorzitter dient enthousiasmerend te zijn naar de overige bestuursleden. Naast een strategisch
denker is de voorzitter kritisch, collegiaal, tactvol en coachend. Hij/zij geeft de overige bestuursleden
voldoende ruimte om verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen taak.
De voorzitter is/beschikt over:
· In staat een bestuurvergadering te leiden.
· Leidinggevende capaciteiten.
· In staat een team te vormen.
· Conflicthanterende- en onderhandelingsvaardigheden.
· Een breed netwerk in de brassbandwereld en daarbuiten.
· Richting kan geven aan de toekomstige positie van de NBK.
· In staat in te spelen op veranderingen in het veld van de brassbands.
· Representatieve vaardigheden.
De voorkeur gaat uit naar een voorzitter die bekend is met de brassbandwereld. Daarnaast moet de voorzitter
beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Het bestuur vergadert ongeveer 8x per jaar waarbij de grootste
piek zich concentreert van augustus tot januari. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit een secretaris, een
wedstrijdsecretaris, penningmeester, communicatieadviseur en twee leden. Een aantal adviseurs (zie
www.enbk.nl) complementeren het geheel. Reiskosten worden vergoed.
Sollicitaties
Wil je meer informatie? Bel dan met Tjeerd van der Kooi. Sollicitaties zijn welkom tot en met zondag 15
september 2013. Je kunt je sollicitatie richten aan de heer Tjeerd van der Kooi (secr.), Leeuwarderweg 51, 8603
CM Sneek, telefoon (0515) 420274. Mailen kan ook naar tvanderkooi@gmail.com

