Vacature: bestuursleden Dorpsbelang De Tike

Dorpsbelang De Tike zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp.
We kijken daarbij naar het verleden, heden en de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan
onze Historische Kring, de activiteiten op het dorpsplein en het in de gaten houden van
de gemeentelijke ontwikkelingen.
Het bestuur bestaat op dit moment uit minimaal 5 bestuursleden, die het leuk vinden
om mee te denken, te praten en te beslissen over de gang van zaken binnen de
vereniging en te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten.
Wil jij samen met ons het dorp leefbaar houden, zorgen voor een hechte ‘Mienskip’ en
zorgen voor een goede woon- en leefomgeving? Meldt je dan nu aan als nieuw
bestuurslid van Dorpsbelang De Tike!

Wij zoeken:

Taakomschrijving:

Enthousiaste inwoners
die een prettig gevoel
hebben bij ons dorp en
zich willen inzetten om
dit te behouden én te
versterken.

•
•
•

Meedenken/praten/beslissen over gang van zaken in de
vereniging
Bijwonen bestuursvergaderingen. Dit zijn 6 tot 8
vergaderingen per jaar die ongeveer 1,5 á 2 uur duren.
Mede organiseren en ondersteunen van activiteiten,
vanzelfsprekend overeenkomstig met eigen wensen en
mogelijkheden.

Functie-wensen:

Wat hebben we te bieden:

•
•

Samenwerking met een enthousiast team van
vrijwilligers en de gelegenheid om invloed uit te
oefenen op het verenigingsbeleid van De Tike.

Enthousiast!
Bereidheid om deel te nemen
aan bestuursvergaderingen.

Wat maakt deze functie de moeite waard:
•
•
•

Werkzaamheden grotendeels t.b.v. het dorp en eigen inwoners.
Uitbreiding eigen netwerk en sociale contacten.
Een nuttige tijdsbesteding door het opkomen voor belangen van eigen dorp en samen
met het bestuur en vrijwilligers werken aan een mooi en prettig leefbaar De Tike voor
iedereen.

Aanmelden!
Heb jij interesse? Reageer dan op deze vacature door het sturen van een e-mail met
persoonsgegevens naar dorpsbelangdetike@hotmail.com of maak je interesse kenbaar
bij één van de huidige bestuursleden!
www.de-tike.frl

