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

voorzitter

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;
• een teamspeler;
• in staat de participatie van de leden te optimaliseren;
• kundig in leidinggevend samenwerken binnen een team van vrijwilligers;
• vaardig op communicatief vlak;
• flexibel met vermogen tot improvisatie en vasthoudend ten aanzien van afspraken;
• leergierig en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen;
• bereid om minimaal 5 uur op weekbasis actief te zijn.
Hij/zij is in staat de vereniging en haar werkgroepen op een representatieve wijze binnen en buiten de
vereniging te vertegenwoordigen. De voorzitter is lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de
vereniging Herderewich. In het dagelijks bestuur geeft hij/zij leiding aan de verschillende werkgroepen
van de vereniging.
Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich bestaat momenteel uit 7 personen met
uiteenlopende interesses en deskundigheid. Het dagelijks bestuur is gevormd uit het algemeen bestuur
en bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hij/zij is vertrouwd met bestuurlijke processen. Kennis van de organisatorisch-bestuurlijke organisatie in
Harderwijk/Hierden strekt tot aanbeveling.
Procedure
Kandidaten - van binnen of buiten de vereniging - kunnen zich melden bij de voordrachtcommissie,
evenals degenen die de commissie willen attenderen op mogelijke kandidaten.
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.

