Veluwse Wens Ambulance
Vrijwilligersvacature
Voorzitter
Stichting Veluwse Wens Ambulance is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een vrouw of man die met
plezier en diens deskundigheid wil bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze stichting
en zich kan vinden in onze doelstelling en doelgroep.
Taken/verantwoordelijkheden:
– Voorzitten van de Bestuursvergaderingen, met in acht name van de voorgeschreven
bepalingen in de Statuten.
– Aansturen van de collega bestuursleden, voor wat betreft hun verantwoordelijkheden en
taken.
– Samen met de collega bestuursleden opstellen en vaststellen van het algemene beleid van
de Stichting Veluwse Wens Ambulance (missie, visie, doelstellingen voor de lange en korte
termijn).
– Periodiek bespreken van het reilen en zeilen van de Stichting, de realisatie van de lange en
korte termijndoelen en eventuele bijsturingsmaatregelen. Bespreken van actuele
gebeurtenissen en zo nodig afspreken en uitvoeren van benodigde acties vanuit het Bestuur.
Nota's gericht aan de Stichting tekenen voor akkoord, samen met een lid van het Dagelijks
Bestuur.
– Bewaken/stimuleren dat vrijwilligers de missie van de Stichting uitdragen tijdens hun werk
voor de Stichting. (Doen) organiseren van activiteiten ter verhoging van de betrokkenheid en
motivatie, zoals vrijwilligersavonden, tonen van betrokkenheid bij hun werk en van
belangstelling voor hen persoonlijk.
– Vertegenwoordigen van de Stichting, zoals voor het uitdragen van de activiteiten van de
Stichting, voor het behartigen van de belangen van de Stichting bij instanties/organisaties, bij
gebeurtenissen zoals activiteiten/evenementen waar de Stichting als goede doel wordt
gepromoot en bij de in ontvangst name van donaties.
– Periodiek bespreken van de lopende gang van zaken binnen de Stichting, als ook van de
plannen, met de Raad van Advies. Gevraagde en ongevraagde adviezen overwegen en al dan
niet overnemen.
– Jaarlijks het Comité van Aanbeveling informeren over de activiteiten van en ontwikkelingen
binnen de Stichting en (doen) uitnodigen bij formele bijeenkomsten.
De geschikte kandidaat:
- Heeft ervaring als voorzitter binnen bedrijfsleven of vereniging/stichting.
- Feeling met bestuurlijke processen.
- Een echte verbinder en communicatief sterk.
- Een leidinggevende die ook echt midden in de stichting wil staan en feeling wil met alle
vrijwilligers.
- Flexibel is wat betreft tijden daar wij ook vaak in de avonden overleggen plannen.
- Een echte teamspeler is.
- Onze doelstelling kan onderschrijven en zich dan ook graag met hart en ziel daarvoor inzet.

