
 
 
 
 
 
 

 

Ben jij ondernemend van aard en krijg je er energie van vrijwillig een jonge stichting met veel potentie 

verder te laten groeien? Heb jij affiniteit met sport en cultuur? Wil jij helpen bouwen aan een platform dat 

zich mogelijk klaarstoomt voor de Olympische Spelen? 

 

De Nederlandse Breaking League is op zoek naar een: 

 

Bestuurslid (vrijwillig) 
 
Nederlandse Breaking League 
Stichting de Nederlandse Breaking League (NBL) is een Breakdance platform dat jaarlijks de grootste 
Breakdance competitie voor kinderen tot en met 18 jaar organiseert. Deze competitie wordt georganiseerd 
sinds 2016 en bestaat uit 10 evenementen met een ranking systeem. Het is ons doel om de Nederlandse 
Breakdance subcultuur structuur te geven en een professioneel platform te bieden. Wij willen dat zoveel 
mogelijk beoefenaars en liefhebbers gemotiveerd worden – en blijven – om zich te ontwikkelen op het gebied 
van Breakdance. De ambitie van onze organisatie is hét platform in Nederland te worden, als kweekvijver voor 
de nieuwe generatie van Breakdance kampioenen. We vinden het belangrijk om het competitieve element van 
deze dansvorm te stimuleren en inzichtelijk te maken voor onze leden aan de hand van objectieve 
puntentelling. Hiernaast staat NBL voor de normen en waarden die gelden voor de hiphopcultuur, die volgens 
ons gewaarborgd moeten worden, van generatie op generatie. Wij bouwen een platform, voor dansers, door 
dansers! 
 
Bijzonder vraagstuk 
De organisatie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wil de danssport opnemen in het programma en 
heeft inmiddels een officieel voorstel gedaan bij het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC neemt in 
december 2020 een definitief besluit, maar de voorbereiding is in volle gang. NBL is in overleg met de 
Nederlandse Algemene Danssport Bond om structuur te geven aan een organisatie die de samenwerking 
aangaat met het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF). 
 
Naast de oorspronkelijke doelstellingen van NBL brengt dit traject alles in een stroomversnelling en ontstaat er 
ontzettende gave kansen en uitdagingen! 
 
Het team 
NBL bestaat uit een management team van vier personen en een driekoppig bestuur. Dit totale team van zeven 
is opgebouwd uit Breakdance fanaten, dansers en dj’s met ieder een specialisme in cultuur en/of commercie. 
Het bestuur werkt op vrijwillige basis, houdt toezicht op het management team en adviseert hoe de organisatie 
zich verder kan ontwikkelen. Met de huidige ontwikkelingen rondom Breakdance op de Olympische Spelen zal 
NBL voor meerdere uitdagende vraagstukken komen te staan.  
 
Functieverantwoordelijkheid 
Een van de bestuursfuncties is op dit moment vacant door het terugtreden van een van de leden. Om het team 
te complimenteren zoeken we een nieuw bestuurslid. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het 
opbouwen en structureren van een stichting, gecombineerd met kennis van de sportwereld/sportcultuur. 
Iemand die, net als de rest van het team, zich met passie en commitment inzet om samen resultaat te 
realiseren! 
 
  



 
 
 
 
 
Jij zal je onder andere bezighouden met: 
 

• Ondersteuning van het management team (gemiddeld een uur per week); 

• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen (ongeveer eens per kwartaal); 

• De structuur en werkwijze van onze stichting helpen vormgeven door middel van 
professionaliseringstrajecten; 

• Ondersteuning in marketing, sponsoring, fondsenwerving en subsidiering; 

• Ondersteuning bij juridische, politieke en bestuurlijke vraagstukken; 

• Het aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse organisaties in kunst, cultuur én sport. 
 
 
 
Kandidatenprofiel 
NBL zoekt een topper die vrijwillig onderdeel wil uitmaken van een gepassioneerd en enthousiast team, een 
laagdrempelige organisatie met torenhoge ambities. We zoeken iemand met een proactieve houding en een 
goede portie ondernemerschap, die onze situatie begrijpt en helpt risico’s af te dekken en kansen te benutten! 
Idealiter heb jij: 
 

• Een afgeronde HBO opleiding; 

• Enkele jaren vrijwilligers- of werkervaring binnen de culturele sector; 

• Kennis van de Breakdance subcultuur (pré); 

• Kennis van de topsport wereld en organisatiestructuur; 

• Ervaring met juridische, politieke en bestuurlijke vraagstukken; 

• Een positieve, pragmatische en assertieve instelling; 

• Een betrokken houding en teamspirit! 

 

Van ieder NBL lid wordt een positieve kritische houding met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevraagd. 

Daarbij wordt van alle leden verwacht dat integriteit en betrouwbaarheid, openheid en transparantie leidend 

zijn voor een prettige samenwerking dat doorvloeid in de organisatie. De benoeming van het nieuwe lid gaat in 

per oktober 2019.  

 

Aanbod 
Het is een interessante periode waarin Breakdance veel media aandacht krijgt en ontwikkelingen doormaakt. 

Ook is er op politiek niveau draagvlak voor verschillende Urban disciplines (waar Breakdance onderdeel van 

uitmaakt). Voor onze scene wind in de zeilen! Last but not least ben je onderdeel van een super gepassioneerd, 

jong en energiek team dat vooruit wil. Je bent natuurlijk onbeperkt welkom bij alle NBL events zonder hiervoor 

entree te hoeven betalen. Via ons netwerk is het mogelijk de beste breakdance moves te leren, mocht je die 

ambitie hebben 😉. 

Je wordt benoemd voor een periode van twee jaar die herhaaldelijk verlengd kan worden. Reiskosten kunnen 

vergoed worden. 

 

Informatie en sollicitatie 

De procedure wordt begeleid door Dewi van Maaren, 06-16114619. Uw brief en reactie ontvangen wij graag 

vóór 7 oktober 2019, t.a.v. Dewi van Maaren via e-mail: info@breakingleague.nl. 


