Stichting Doe-tuinen Haarlem

Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis kennis op te doen over natuur en milieu.
Beheert: “ Groene trefpunten” waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Bevordert de sociale samenhang in de wijken.
Verhuurt kleine moestuintjes van circa meter 25 m².
Voor informatie zie http://www.doetuinenhaarlem.nl/

De stichting Doe-tuinen Haarlem is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Dit omdat de huidige voorzitter, Reinoud Ruiterman, na twee ambtstermijnen
terugtreedt.
Taken en functie voorzitter Stichting Doe-tuinen
1. De voorzitter zorg voor de dagelijkse leiding van de stichting en voor de
uitvoering van de besluiten van het bestuur, waarvoor het dagelijks bestuur
verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. Bij gebreke van een dagelijks
bestuur draagt de voorzitter zorg voor deze dagelijkse leiding
2. Voorzitten van de algemeen bestuursvergaderingen ; 4x per jaar op
maandagavond
3. Voorzitten van dagelijks bestuursvergaderingen; indien daar aanleiding toe is,
dit is gemiddeld 1 a 2 x per jaar
4. Aanspreekpunt/contactpersoon voor het gemeentebestuur, ambtenaren; andere
organisaties en fondsen
5. 1 x per jaar leiden van een openbare vergadering
6. Met enthousiasme de doelstellingen van de stichting Doe-tuinen uitdragen.
Gevraagd profiel
1. Kennis van de Haarlemse ambtelijke- en politieke organisatie; dan wel bereid
zijn zich daarin te verdiepen
2. Affiniteit met het belang van met name de sociale functie van het groen in de
directe woonomgeving
3. Op een ontspannen zakelijke manier kunnen leiden van een vergadering van
gemotiveerde en vaak deskundige en eigenwijze vrijwilligers
4. Op een representatieve wijze vertegenwoordigen van de stichting op alle
niveaus in de samenleving
5. Op vakkundige wijze kunnen leiden van een openbare jaarvergadering
Sollicitatieprocedure
Er is door het algemeen bestuur een sollicitatiecommissie benoemd ( inclusief de
huidige voorzitter) die op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.
Geïnteresseerden kunnen ook zichzelf per email doetuinen@gmail.com aanmelden bij
Hans Flick, de secretaris van de Stichting.
De sollicitatiecommissie zal na het voeren van kennismakingsgesprekken de meest
geschikte kandidaat voordragen voor benoeming in een algemene
bestuursvergadering.
Meer informatie
U kunt bij de huidige voorzitter, Reinoud Ruiterman, meer informatie krijgen over de
verschillende activiteiten en de daaraan verbonden tijdsbesteding .
Zijn bereikbaarheidsgegevens zijn: R.Ruijterman - Grote Sluis 26 2063 JZ Spaarndam
- telefoon 06 40650800 , email : rruijterman@upcmail.nl

