Profielschets voor een bestuurslid sectie NPO
Volgens het sectiereglement NPO dient een bestuurslid van een sectie te voldoen aan het
voorliggend functieprofiel.

Inhoud van de taak
Het sectiebestuur richt zich op de eigen sectie én behartigt de belangen van de betreffende
discipline. Het sectiebestuur voert het beleid betreffende de sectie uit, dat aan de sectie is
opgedragen door het bestuur of de ledenraad en legt hierover verantwoording af aan het
bestuur. Het sectiebestuur kan verder eigen activiteiten verrichten, voor zover deze
activiteiten vallen binnen de begroting van de sectie en deze activiteiten vallen binnen het
beleid NPO.
Het werkterrein van de sectie betreft in ieder geval het wedstrijdwezen van de betreffende
discipline. Het sectiebestuur doet bijvoorbeeld voorstellen aan het bestuur NPO voor de
wedstrijdkalender en stelt de kaders voor de betreffende discipline, binnen de kaders van
NPO. Een sectiebestuurder is de ogen/oren van de sectie en is in staat om eventuele
aandachtspunten en ideeën onder de aandacht van de sectie en het bestuur NPO te
brengen. Uitgangspunt is de discipline te bevorderen, bijvoorbeeld door de deelname te
vergroten, de kwaliteit van de discipline te verbeteren en daarmee het spelplezier voor de
duivenliefhebber, te vergroten. Daartoe is het bestuurslid samen met de andere
bestuursleden van de sectie in staat de middelen van NPO, die voor de sectie zijn bedoeld,
doelgericht en doelmatig aan te wenden.

Algemene eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Lid van de NPO, actief de betreffende discipline beoefenen.
Een uitgesproken motivatie om de belangen van de duivenliefhebber, die is
ingedeeld bij de betreffende discipline, te dienen.
Aantoonbare positieve belangstelling voor de duivensport en de discipline.
Gedegen kennis van de discipline en kennis van het sectiereglement.
Een wil om op een constructieve en positieve wijze samen te werken en met
vereende krachten de duivensport te dienen.
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Minimaal beschikbaar voor drie jaar.
Heeft een netwerk of is in staat een netwerk op te bouwen.

Specifieke eisen
•
•
•
•
•
•

Inspirerend, integer
aanspreekbaar, voor de duivenliefhebber toegankelijk
heeft geen conflicterende belangen
vermogen op inhoudelijk constructieve wijze te overtuigen
is in staat om namens de brede achterban te spreken
oplossingsgericht

• bereid tot concessies en consensus
Het lidmaatschap van het sectiebestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het
bestuur NPO, het platformbestuur, een ander sectiebestuur, De Financiële Begeleidings- en
Controlecommissie en van een rechtsprekend orgaan.

Duur benoeming
Sectieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen aansluitend een
zelfde periode twee keer worden herbenoemd. Na een ononderbroken zittingsduur van
maximaal 9 jaar is een lid van een sectiebestuur drie jaar niet benoembaar. Het bestuur
komt in ieder geval twee-maandelijks in vergadering bijeen en spreekt geregeld het NPObestuur. Het betreft een onbezoldigde functie waarbij vergoeding voor de gemaakte kosten
mogelijk is.

