
Bestuurservaring opdoen?

Voor een vrijwilligersorganisatie in Barendrecht zijn wij op zoek naar een Secretaris, 
Penningmeester en een bestuurslid Onderhoud. Het bestuur komt ca. 10 keer per jaar bij elkaar. 

Voor de Oranjespeeltuin zijn wij op zoek naar drie bestuursleden:
- een Penningmeester
- een Bestuurslid Onderhoud.

Binnen de vereniging worden de volgende kernwaarden actief gepromoot en nageleefd:
- We gaan op respectvolle, integere wijze met elkaar om.
- We zijn allemaal aanspreekbaar op ons gedrag en functioneren.
- Problemen lossen we samen, in goed overleg, op.
- We conformeren ons aan de regels die in de speeltuin gelden.
- Het belang van de speeltuin gaat boven het belang van het individu.

Functiebeschrijving voor de Penningmeester
- Voeren van de financiële administratie van de vereniging.
- Opmaken van het Jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
- Opmaken van de begroting t.b.v. de leden- en bestuursvergaderingen.
- Afhandelen en administreren van de dagelijkse omzet, verhuur- en entreegelden.
- Afhandelen en administreren van de urenregistratie van de toezichthouders.
- Afhandelen en administreren van de vrijwilligersvergoedingen van toezichthouders.
- Beheer van de verzekeringen.
- Mede organiseren van evenementen en activiteiten.

Functiebeschrijving voor het Bestuurslid Onderhoud
- Managen van het onderhoud van speeltoestellen en opstallen in de speeltuin.
- Verantwoordelijk voor het bijhouden van het logboek van alle speeltoestellen.
- Maken van begrotingen en planningen t.b.v. meerjarig onderhoud.
- Aanspreekpunt voor toezichthouders en leden m.b.t. vragen over onderhoud.
- Mede organiseren van evenementen en activiteiten.
- Contactpersoon voor de gemeente en andere instanties m.b.t. gemeentelijk onderhoud.
- Mede organiseren van evenementen en activiteiten.

Voor alle functies geldt dat het bestuur ongeveer 10 maal per jaar vergadert. Bestuursleden 
worden hierbij geacht zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligers 
functies. Omdat er wordt gewerkt met een kwetsbare doelgroep, wordt van alle vrijwilligers 
verwacht dat zij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. De kosten die hiervoor 
moeten worden gemaakt, zullen worden vergoed.

Je voert als bestuurslid je functie uit in een team van enthousiaste vrijwilligers die naast hun eigen 
functie soms willen bijspringen bij het organiseren van activiteiten in de speeltuin.

Wil je bestuurlijke ervaring opdoen en ben je geïnteresseerd in een van de functies? Stuur dan je 
CV en motivatie naar Tessa Augustijn of Astrid van der Starre via de email info@cirkeltoezicht.nl. 
Zij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
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