
 
Profielschets 

 
Lid Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsen-Nijmegen 

 
Over N.V. Sportfondsen-Nijmegen 
N.V. Sportfondsen-Nijmegen exploiteert in opdracht van de gemeente drie zwembaden in Nijmegen: 
Sportfondsenbad Nijmegen-West, het Erica Terpstra Sportfondsenbad en Openluchtbad de Goffert. 
 
Sportfondsen-Nijmegen maakt als dochtervennootschap deel uit van de Sportfondsen Groep, een 
landelijke organisatie die specialist is op het gebied van de exploitatie van sportaccommodaties, 
culturele centra en openbare maatschappelijke centra. De kerntaken van de Sportfondsen Groep 
bestaan uit het ontzorgen van gemeenten op het gebied van de exploitaties van accommodaties in 
genoemde werkvelden. 
 
N.V. Sportfondsen-Nijmegen wil een bijdrage leveren aan de zwemvaardigheid, de gezondheid en 
vitaliteit van Nijmeegse inwoners door het aanbieden van klantgerichte, kostenefficiënte en 
innovatieve zwembaden en activiteiten. We zijn ondernemend: we bouwen aan een vitale 
organisatie waarin iedereen ondernemend kan zijn. We doen het samen: we zijn betrokken en leggen 
verbinding tussen mensen en organisatie voor betere oplossingen. We doen het met plezier: we zijn 
positief en hebben plezier in wat we doen. We zijn solide: we weten wat er nodig is voor vitaliteit en 
staan voor veilig, duurzaam en betrouwbaar. 
 
NV Sportfondsen-Nijmegen wordt bestuurd door een directeur / bestuurder die sedert 1998 in dienst 
is van de vennootschap. Tevens heeft de vennootschap een ondernemingsraad. 
 
De Raad van Commissarissen: samenstelling en profiel 
De Raad van Commissarissen van N.V. Sportfondsen-Nijmegen is werkgever van de directie en heeft 
primair tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken 
in de vennootschap. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling 
van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap. 
 
De grootte van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in te statuten van de vennootschap. De 
Raad van Commissarissen bestaat uit minstens twee en ten hoogste vijf leden. De samenstelling en 
de omvang van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, 
deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden de Raad van Commissarissen het best in staat 
stelt om de diverse taken naar behoren te verrichten en de aan de RvC toegekende bevoegdheden te 
dragen. Voorts dient de Raad van Commissarissen in staat te zijn zich een zelfstandig oordeel te 
vormen omtrent de strategie en het beleid van de Vennootschap. Dit betekent dat de Raad van 
Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over kennis en ervaring op de volgende gebieden: 
 

• Personele en organisatorische aangelegenheden; 

• Financiële en bedrijfseconomische aspecten; 

• Het functioneren van lokale, regionale overheden. 
 



 
 
Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van specifieke 
deskundigheid en ervaring van de verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid. 
 
Taken en verantwoordelijkheden bestuurder, RvC 
Vertaald naar de Nijmeegse situatie met bestuurder en RvC leidt dit in grote lijnen tot de volgende 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden: 
 
Bestuurder/directie: 

• Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de exploitatie van de drie tot 
de vennootschap behorende zwembaden; 

• Bestuurder is verantwoordelijk voor beheersing van risico’s en voor de realisering van de 
doelstellingen van de vennootschap; 

• Bestuurder rapporteert periodiek over de werking van interne beheersings- en controle 
systemen; 

• Bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van financiële rapportages; 

• Bestuurder verschaft de RvC tijdig alle voor de toezichthoudende en adviserende taken 
benodigde informatie.  

 
Commissarissen: 

• De Commissarissen hebben affiniteit met de activiteiten van N.V. Sportfondsen-Nijmegen 

• Commissarissen hebben de attitude van een (kritisch) bestuurlijk toezichthouder met 
voldoende gevoel voor governance (en niet de ambitie om de organisatie zelf te gaan leiden); 

• Commissarissen dienen te beschikken over brede financiële en bestuurlijke (werk)ervaring;  

• Commissarissen dienen geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te 
beoordelen; 

• Commissarissen hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en hebben (relevante) 
netwerken in Nijmegen; 

• Commissarissen zijn bij voorkeur woonachtig in Nijmegen of in de directe omgeving. 
 
En taakinhoudelijk verder: 

• Actief informatie verzamelen voor oordeelsvorming; 

• Periodiek bespreken van de voortgang van alle aspecten van de exploitatie door de 
vennootschap; 

• Periodiek bespreken van de financiële resultaten en de realisatie van doelstellingen; 

• Controleren van en adviseren aan de bestuurder over het uitgevoerde en te voeren beleid, 
ten aanzien van onder andere personeel, tariefstelling, activiteitenaanbod, 
samenwerkingsverbanden en verslaglegging daarover;    

• Jaarlijks accorderen van de jaarrekening. 
 
De RvC komt circa zes maal per jaar in vergadering bijeen of zoveel meer als de toezichthoudende 
en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Van deze zes bijeenkomsten is één bijeenkomst gericht 
is op zelfevaluatie. Twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuille houdende 
wethouder van de gemeente Nijmegen. 
 
Vacature en voordracht 
Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van 
Commissarissen wordt rekening gehouden met het vereiste dat tenminste één lid van de Raad van 
Commissarissen ervaring en deskundigheid bezit op een van de navolgende terreinen: 
 



• Personeelszaken en sociale verhoudingen; 

• Financieel-economische aangelegenheden; 

• Het functioneren van lokale en regionale overheden. 
 
De Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over relevante kennis en ervaring op 
het gebied van financiën, financiële administratie en accounting. De Raad van Commissarissen wordt 
zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge (vertrouwens)relatie, zodat 
de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.  
 
Momenteel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat voor de Raad van Commissarissen die, naast de 
beschreven kerncompetenties, beschikt over bestuurlijke ervaring en die kennis heeft van/affiniteit 
heeft met politiek, bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Nijmegen. Omdat de huidige 
directie en RvC van N.V. Sportfondsen-Nijmegen uitsluitend bestaat uit mannelijke leden, nodigen wij 
vrouwelijke kandidaten van harte uit om te reageren.  
 
De rol van lid van de Raad van Commissarissen van Sportfondsen-Nijmegen is vooral een 
vrijwilligersbaan, waarvoor een geringe jaarlijkse vergoeding wordt verstrekt.   
 
Aanvullende informatie, solliciteren 
Voor aanvullende informatie over (de exploitatie van de zwembaden door) N.V. Sportfondsen-
Nijmegen kunt u contact opnemen met de directeur, de heer H. Jacobs: 
h.jacobs@sportfondsennijmegen.nl 
 
Voor aanvullende informatie over de rol van lid van de Raad van Commissarissen kunt u contact 
opnemen met het huidig RvC-lid en de aanstaande voorzitter de heer Th. Joosten: 
thmjoosten@gmail.com 
 
De procedure tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen bestaat uit een of maximaal 
twee gesprekken met de bestuurder en huidige leden van de RvC, alsmede een gesprek met (de 
vertegenwoordiger) van de aandeelhouder van N.V. Sportfondsen-Nijmegen.  
 
Sollicitaties kunt u per mail sturen naar de heer H. Jacobs: h.jacobs@sportfondsennijmegen.nl 
 
De uiterste datum voor solliciteren is 14 december 2020. Eerste gesprekken met kandidaten zullen 
bij voorkeur worden gepland op 6 januari 2022.  
 
N.V. Sportfondsen-Nijmegen 
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