
 

 

 

Vacature Hoofd Bondbureau NBvV 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) is op zoek naar een Hoofd Bondsbureau voor 
werkzaamheden op het kantoor te Bergen op Zoom. 

De NBvV is een organisatie van en voor vogelliefhebbers in Nederland, die zich bezighouden met het 
houden, kweken en showen van gedomesticeerde vogels. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 
het hoofdbestuur van de organisatie (vrijwilligers), waaraan hoofd bondsbureau verantwoording 
verschuldigd is.  

Het bondsbureau, bestaat uit een team van 4 personen (incl. hoofd bondsbureau) die in deeltijd 
werken en biedt service aan de bij de NBvV aangesloten leden of aspirant leden. De organisatie heeft 
momenteel ongeveer 19.000 leden.  

De functietaken zijn: 

- Verantwoordelijkheid/aansturing personeel  
- Eerste contact NBvV m.b.t. info bondsshow, ringen en ledenadministratie 
- Post ontvangst, verspreiding, beantwoording, archivering en opstellen jaarverslag 
- Inkoop en beheer materialen/gebouw en facturatie 
- Systeembeheer en contacten dienaangaande 
- Coördinatie maandblad, acquisitie en opmaak advertenties 
- Bondsmededelingen en jubilea 
- Verzorging oorkondes en prijzen 
- Contacten met diverse ministeries zoals LNV en NVWA 
- Ondersteunen van het hoofdbestuur en de bondsraad.  
- Diverse taken tijdens de Nederlandse kampioenschappen 
- Financiële administratie & contact accountant 

 

Met andere woorden: Wij bieden een afwisselende baan met leuke collega’s. 

Wat verwachten wij: 

Belangrijk is dat Hoofd Bondsbureau een service verlenende instelling heeft, over goede contactuele 
en leidinggevende eigenschappen beschikt en daarnaast flexibel is. Collegiaal is naar medewerkers 
en bestuurders. 

Enige affiniteit met de vogelliefhebberij is wenselijk, maar geen vereiste.   

Wij bieden: 

Een dienstverband van 24 uur per week, welk in overleg naar eigen inzicht ingedeeld kan worden 
waarbij bezetting van het bondsbureau tijdens kantoortijden geborgd is. Wij bieden een passend 
salaris vallend onder de CAO sport.  

Belangstellingsformulieren, incl. cv,  kunnen ingezonden worden naar info@nbvv.nl t.a.v. dhr. H. van 
der Stroom. Om inzicht te krijgen in de NBvV verwijzen wij u naar de site www.nbvv.nl  
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