Voorzitter gezocht
(vrijwilliger)
Organisatie voor uw belangen
Wie zijn wij en wat doen wij?
De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties (BOV), onder de naam ‘Almelo Sociaal’, faciliteert
vrijwilligersorganisaties waaronder de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA), de Stichting Collectief
Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de Kliënten Raad Almelo (KRA) en de WMOadviesraad. Deze vrijwilligersorganisaties hebben hun eigen deskundigheid en specialisaties. Gezamenlijk
zetten ze zich in voor Almelose burgers en dan vooral voor mensen in een sociaaleconomisch of
sociaalmaatschappelijk kwetsbare situatie. We doen dit onder de titel van ‘Belangenbehartiging en
Clientondersteuning”. Het bestuur van Almelo Sociaal vertegenwoordigt de stichting waar het gaat om
gezamenlijk beleid, middelen en faciliteiten ter ondersteuning van de aangesloten vrijwilligersorganisaties.
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen
bestuurslid. Ter opvolging zijn we op zoek naar een voorzitter.
Wat zoeken wij?
We zoeken een voorzitter die:
 de samenwerking tussen de organisaties weet te bevorderen
 snapt wat vrijwilligers motiveert
 tussen wetten en regels door kan bewegen
 zich verdiept in de veranderingen rondom participeren, senioren, jeugd- en GGZ-zorg en Wmo
 de organisaties helpt door te ontwikkelen
 overzicht weet te houden en durft door te pakken met gevoel voor de autonome posities
Heb jij het in je?
Wil jij je voorzitterstaak goed op je nemen, dan vinden wij het volgende belangrijk:
 bestuurservaring (liefst bij een vrijwilligersorganisatie)
 gevoel voor politiek en organisatie
 een goed netwerk en/of dit verder wil op te bouwen
 verbindingskracht
 representatief
Wat mag je verwachten?
Allereerst tref je hier ruim 60 enthousiaste vrijwilligers. In jouw functie overleg je periodiek met de gezamenlijke
voorzitters. Daarnaast heb je contact met de gemeente Almelo en collega organisaties. Voor je inzet ontvang je een
vrijwilligersvergoeding. De huidige voorzitter kan jou meer informatie verstrekken over de invulling van je taak.
Enthousiast? Meer weten?
Voor meer informatie: bel of mail voorzitter Wim van Druten via 06-29 10 90 33 of w.vandruten@almelosociaal.nl.
Of schrijf vóór 30 september een korte brief of mail aan: Almelo Sociaal, info@almelosociaal.nl.
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