Vacature: Voorzitter Bestuur
(7 maart 2020)

145 uur per jaar.

Omschrijving:
De voorzitter van het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
vereniging en vormt samen met de andere kernleden (voorzitter, secretaris en
penningmeester) het dagelijks bestuur. Coördineren en toezien op uitvoering van alle
verenigingstaken zijn een deel van de werkzaamheden van een voorzitter. Samenwerken met
andere verenigingen en de Baan Vereniging Utrecht (BVU) en deelname aan overleg met
deze organisaties vormen het andere deel van de werkzaamheden.
Ook voor deze functie is het niet de bedoeling al deze taken en vragen zelf uit te gaan voeren,
juist in deze functie is beleid maken het werkwoord. De uitvoering willen we zo veel mogelijk
bij de leden leggen.
De voorzitter is een van de drie leden van het dagelijks bestuur en is dan ook officieel als
zodanig bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Opleiding/ervaring:
Gewenst is iemand die met enthousiasme en een open visie nieuwe ideeën ontwikkelt en
andere kan inspireren. Iemand die niet al te snel zich gek laat maken door de vele
verschillende onderwerpen waar we als vereniging mee te maken hebben. Ervaring als
bestuurder of organisator van andere evenementen is fijn, maar niet noodzakelijk, samen met
de andere bestuursleden zetten we de koers voor de vereniging uit.
Vanuit diverse organisaties (KNSB, Gemeente en de Baan Vereniging Utrecht) worden
ondersteunende cursussen en workshops gegeven, dat kan goed helpen invulling aan deze
functie te geven.

Omvang en inzet:
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar en de geschatte gemiddelde inzet per week is 2 uur,
daarnaast zijn er ca. 6 keer per jaar vergaderingen met de BVU. Dat maakt dan 14 x 3 + 50 x
2 = ongeveer 145 uur per jaar.

Aanstelling:
Per direct voor de periode van 2 jaar, daarna is verlenging van 2 jaar mogelijk.
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Waardering en verdienste:
Enorm, de vereniging kan niet bestaan zonder invulling van deze functie. De vergaderingen
van het bestuur en de samenwerking wordt als zeer prettig ervaren, goede koffie en een
jaarlijks etentje moeten je dan over de streep trekken.
Bijdrage aan de vereniging met 145 taakuren per jaar.

Informatie en aanmelden:
Voorzitter@HCdeVechtstreek.nl
Ton Gruter (06-10854013)

