
ALGEMEEN BESTUURSLID

EIGENSCHAPPEN

Vacaturenummer:
Beschrijving: De Heksenketel is een moedercentrum in de wijk Zeswegen (Heerlen),

waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor en door vrouwen. (Zie
voor het programma www.mc-deheksenketel.nl.) De dagelijkse leiding van
het moedercentrum is in handen van de vrijwillige medewerksters,
verenigd in de ‘stuurgroep’ plus de twee (deeltijd) beroepskrachten.
Het bestuur bepaalt het algemene beleid van het moedercentrum en zorgt
voor de randvoorwaarden voor het functioneren van De Heksenketel, zoals
het bewaken van de financiën, het verwerven van subsidies, de
huisvesting en dergelijke. Daarvoor onderhoudt het bestuur onder andere
contacten met de gemeente,. Het bestuur komt normaal gesproken een
keer per maand bij elkaar in de Heksenketel.

Leuk/interessant: U maakt deel uit van een kleine (7 à 9 mensen) maar enthousiaste groep
mensen. Met de andere bestuursleden en overige vrijwilligers zorgt u
ervoor dat het moedercentrum goed kan functioneren, waardoor de positie
van vrouwen kan worden verbeterd. Naast het algemene lidmaatschap van
het bestuur is het mogelijk dat u een of twee deeltaken op u neemt. De
Heksenketel is op zich een vrij stabiele organisatie waarbij het bestuur een
redelijke mate van ervaring en routine heeft. Desalniettemin blijft er
voldoende ‘te besturen’ over, zeker in deze moeilijke tijden.

Overige
eisen/wensen:

Belangrijk is dat u affiniteit met vrouwen met een minimuminkomen heeft,
of met vrouwen die zich anderszins zich in een achterstandspositie
bevinden; en dat u enthousiast en gemotiveerd bent.

Activiteit: Bestuurswerk,
Sector: Zorg & welzijn, maatschappelijk opbouwwerk
Deskundigheid: Bestuur / Management, Sociale en communicatieve vaardigheden; het is

goed mogelijk dat u geleidelijk in uw bestuursfunctie groeit.
Vacature in regio('s): Zuid-Limburg (Heerlen, Parkstad Limburg)
Contactpersoon: Karin van Doormaal, voorzitter
Telefoon: 045 5413568
Email: kvandoormaal@home.nl

LOCATIE

Adres: Mijnzetellaan 6
Postcode: 6412 EN
Plaats: HEERLEN

http://www.mc-deheksenketel.nl


OVERIGE KENMERKEN

Begeleiding: Ja
Onkostenvergoeding:Ja
Verzekering: Ja

DAGDELEN

Een avond per maand (in overleg) + bestuurlijke werkzaamheden en overleggen.

ORGANISATIE GEGEVENS

Nummer:
Naam: Moedercentrum de Heksenketel
Adres: Mijnzetellaan 6
Postcode: 6412 EN
Plaats: HEERLEN
Telefoon: 06 18 95 60 83
E-mail: mcdeheksenketel@gmail.com
Web (URL): www.mc-deheksenketel.nl

mailto:mcdeheksenketel@gmail.com
http://www.mc-deheksenketel.nl

