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www.geerfdenvanvelp.nl

VACATURE lid CvB
De Commissie van Beheer is op zoek naar een (Vice) Voorzitter.
De Geerfden van het dorp Velp richt zich al meer dan 400 jaar op het beheer van weiden en
het ondersteunen van goede doelen in Velp. De Commissie van Beheer is wat we
tegenwoordig een bestuur zouden noemen. Wie in het bezit is van enig onroerend goed in de
kadastrale gemeente Velp is automatisch Geërfde.
Profielschets (vice) voorzitter
De (vice) voorzitter is verantwoordelijk voor een goed functioneren van het gehele bestuur.
Taken








Vertegenwoordiging van Geërfden naar buiten.
Onderhouden contacten met externe partijen.
Visiebepaling samen met bestuur en in de algemene vergadering.
Beleggen en voorzitten van bestuursvergaderingen en jaarlijkse algemene
vergadering.
Opstellen agenda bestuursvergadering en algemene vergadering (samen met
secretaris).
Zorgdragen voor interne procedures en taakverdeling.
Toezicht houden op naleving Reglement en wetgeving.

Gewenste competenties
 Verbinden van mensen en doelstellingen door ruimte te geven aan uiteenlopende
meningen, deze samen te vatten en consensus te zoeken.
 Stimuleren, motiveren en benutten van talenten van medebestuursleden.
 Communicatief sterk, kan zich op diverse niveaus inleven en daarnaar handelen,
kan makkelijk in openbaar spreken.
 Goed en relevant netwerk hebben.
 Gevoel voor historie en natuur.
 Humor/relativeringsvermogen.
Wat vragen wij:
 De kandidaat dient Geërfde van Velp te zijn.
 Is betrokken bij en heeft affiniteit met het fenomeen Geërfden van Velp.
 En kan zich vinden in bovenstaand profiel.
Wat bieden wij:
 Een plaats in een gezellig bestuur van in totaal 9 leden.
 De mogelijkheid (mede) vorm te geven aan het beleid van de Geerfden.
 Kansen om netwerkcontacten uit te breiden.
Informatie over de Geërfden van Velp kunt u vinden op de website www.geerfdenvanvelp.nl
Voor meer informatie over de inhoud van deze onbetaalde functie kunt u contact opnemen
met het secretariaat. Kandidaatstelling kan uiterlijk 1 maart 2015 en uitsluitend per e-mail met
een resumé van kennis en ervaring in de bijlage. De CvB zal rechtstreeks communiceren met de
kandidaten en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

