HERDEREWICH
Het bestuur van de oudheidkundige vereniging "Herderewich" is op zoek naar een:

bestuurslid
tevens hoofdredacteur/vormgever

Hij of zij is:
• geïnteresseerd in de geschiedenis van Harderwijk en Hierden in het algemeen en de kwaliteit
van de openbare ruimte en het erfgoed in het bijzonder;
• geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen;
• vaardig met de pen, waarbij het gaat om de volgende taken:
• het periodiek redigeren en vormgeven van het Vittepraetje;
• de jaarlijkse productie van de Kroniek van Harderwijk;
• het maken van persberichten bij activiteiten van Herderewich;
• een teamspeler die leiding geeft aan de redactiecommissie;
• bereid om minimaal 10 uur op maandbasis actief te zijn;
• vertrouwd met de wijze van functioneren binnen verenigingsverband.
Het goed kunnen werken met een computer is belangrijk. Ervaring met opmaakprogramma’s en
vormgeving heeft een sterke voorkeur. Op dit moment wordt door de redactiecommissie gewerkt met
Microsoft Publisher en Adobe Acrobat 6.0. Herderewich zoekt voor deze functie iemand met een brede
belangstelling die vernieuwend kan werken.
De redactiecommissie bestaat momenteel uit 3 personen. Het bestuur van de Oudheidkundige
Vereniging Herderewich bestaat momenteel uit 7 personen met uiteenlopende interesses en
deskundigheid.
Procedure
Kandidaten - van binnen of buiten de vereniging - kunnen zich melden bij de voordrachtcommissie,
evenals degenen die de commissie willen attenderen op mogelijke kandidaten. Het is mogelijk de functie
van hoofdredacteur en vormgever te splitsen en daarmee te verdelen over twee personen. Bent u dus
geïnteresseerd in één van de onderdelen van deze vacature dan kunt u dat bij uw aanmelding kenbaar
maken.
De voordrachtcommissie bestaat uit:
• Wietse Goedhart (aftredend voorzitter)
• Jan Mons (secretaris)
• Barend Kappers (aftredend penningmeester)
• Henk van Till (penningmeester)
Adres voordrachtcommissie (ook voor eventuele nadere informatie):
Voordrachtcommissie Herderewich
Postbus 210
3840 AE Harderwijk
secretaris@herderewich.nl
0341-420420
De commissie bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur van Herderewich.
De beslissing van de commissie behoeft het akkoord van de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Herderewich.
Herderewich
Voor meer informatie over Herderewich, haar doelstelling en haar activiteiten
kunt u terecht op de website: www.herderewich.nl.

