Algemeen bestuurslid
De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de
agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van
een dorp dan de eigen inwoners? De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) helpt hen
daarbij.
We zijn een actieve vereniging voor ondersteuning en belangenbehartiging van dorpen,
buurtschappen en initiatiefgroepen. We werken samen met verschillende maatschappelijke
organisaties en overheden. We vertegenwoordigen nu zo’n 145 leden (dorpsbelangenorganisaties).
Om de leefbaarheid te behouden in de Brabantse dorpen moet er gewerkt worden en dat lukt ons
alleen als we dit samen doen. Samen met onze leden werken we met veel plezier en energie aan de
leefbaarheid in Noord-Brabant.
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen zijn we op zoek naar een:

bestuurslid (m/v), bij voorkeur woonachtig in West-Brabant
Aspecten die horen bij het profiel van een algemeen bestuurslid
ü
Contactuele en communicatieve vaardigheden
ü
Zich verbonden voelen met de kleine kernen en met de organisatie
ü
Beschikken over een goede uitdrukkingsvaardigheid en bereid zijn om op
bestuurlijk niveau mee te denken over de verdere ontwikkeling van de vereniging
Gevraagde competenties
ü
In staat zijn de ontwikkeling van de kleine kernen en de daarmee verbonden behoefte van
beleidsmakers en (vrijwilligers-)organisaties aan ondersteuning en advies te overzien, te
doorgronden en te vertalen naar de koers en het beleid van de VKKNB
ü
Beschikken over een voor de VKKNB relevant netwerk op het gebied van leefbaarheid,
sociale kwaliteit en wonen
ü
Bij voorkeur bestuurlijke ervaring met organisaties die actief zijn op het terrein van de
maatschappelijke dienstverlening
ü
Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
ü
Hands-on actief zijn, trajecten zelf oppakken
Takenpakket
ü
Bepaalt mee met het door bestuur gevormde (meerjaren)beleid en weet de standpunten
van de VKKNB uit te dragen
ü
Vertegenwoordigt de vereniging in diverse overlegstructuren en bij collega-organisaties,
alsook bij representatieve taken, zoals bijvoorbeeld jubilea, openingen etc.
ü
Onderhoudt contacten met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden in
Noord-Brabant
ü
Gesprekken met dorpsraden aangaan en daarvoor willen reizen. We zijn geen bestuur op
afstand, maar een bestuur die dicht bij de dorpsraden staat
ü
Als bestuurslid ben je daarnaast een ambassadeur van de organisatie, je speelt een rol in het
creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak voor projecten die bijdragen aan het
verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en kernen van Noord-Brabant.

Wij bieden
ü
Een mooie en inspirerende organisatie met gemotiveerde, deskundige en betrokken
vrijwilligers en een maatschappelijk relevante missie
ü
Een gedreven en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging en de NoordBrabantse kleine kernen
ü
Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed en je ontvangt een
vrijwilligersvergoeding. De tijdsbesteding bedraagt ca. 5 uren per week.
ü
In eerste instantie een aspirant-lidmaatschap. Na 1 jaar wordt je voorgedragen voor
benoeming door de ALV. Uiteraard ontvang je gedurende dit jaar wel een (reiskosten)
vergoeding.
Solliciteren
Je kunt reageren tot uiterlijk 31 augustus. Dit kan door je motivatiebrief en cv te sturen naar
info@vkknoordbrabant.nl onder vermelding van “vacature bestuurslid VKKNB”. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VKKNB, de heer Evert van
Schoonhoven. Hij is bereikbaar via 06 – 53 87 25 80. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee
bestuursleden. Neem ook gerust een kijkje op de website: www.vkknoordbrabant.nl

