De Nederlandse Bowling Federatie (NBF) is een sportorganisatie waarbij ruim 6.000 bowlers zijn
aangesloten. De NBF is aangesloten bij NOC*NSF en we vormen samen met de Nederlandse
Onderwatersport Bond (NOB), de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) en de Koninklijke Nederlandse
Dambond (KNDB) het Sportcluster Veenendaal.
De Nederlandse sportinfrastructuur drijft voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Zo ook de
bowlingsport en de NBF. Het dagelijks bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door
verschillende commissies, waarin vrijwilligers de verantwoordelijkheid hebben over één bepaald
onderwerp.

Voor de Tuchtcommissie zijn wij op zoek naar leden.

Taken commissie
De tuchtcommissie is één van de tuchtrechtelijke organen van de Nederlandse Bowling Federatie. De
tuchtrechtelijke organen zijn onafhankelijke organen van de NBF. De tuchtcommissie behandelt zaken
in eerste aanleg. In essentie betekent dit dat de tuchtcommissie kennisneemt van alle overtredingen
die genoemd zijn in artikel 11 van het tuchtreglement nadat een zaak aanhangig is gemaakt. Artikel 8
van het tuchtreglement bevat nadere inhoudelijke informatie betreffende de werkwijze van de
commissie.
De tuchtcommissie bestaat uit vijf of meer leden, waaronder een algemeen voorzitter. Een lid van de
tuchtcommissie wordt voor de duur van ten hoogste drie jaar gekozen en kan aansluitend voor
eenzelfde periode worden herbenoemd, maar nooit langer dan een totale termijn van twaalf jaar.
Tijdsbesteding
Gemiddeld wordt er één zaak per twee jaar inhoudelijk behandeld. De zaken worden in principe
schriftelijk behandeld met een gemiddelde tijdsinvestering van drie uur per zaak. Een andere
mogelijkheid is dat een zaak mondeling wordt behandeld. Mondelinge onderzoeken worden op
doordeweekse avonden gepland en nemen gemiddeld drie uur in beslag.
Functie-eisen
leden van de tuchtcommissie moeten lid zijn van de NBF;
leden van de tuchtcommissie moeten meerderjarig zijn;
een ‘no-nonsens’ instelling gecombineerd met een verstandige, redelijke oordeelsvorming;
geen lid van een bestuurlijk orgaan van de NBF;
beschikbaar voor tenminste een termijn van drie jaar;
goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
enige juridische kennis is een pré.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie en je CV per e-mail naar José Verberk
(Management Assistente) via secretariaat@nbfbowlen.nl.

