Vacature bestuursleden FORT33; wie komt ons versterken?
Over de organisatie
Voor FORT33 zoeken we betrokken en deskundige bestuursleden die het een uitdaging vinden om
een organisatie in ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen.
FORT33 biedt een laagdrempelige en veilige omgeving waar inwoners van Leusden en uit de regio
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen en uitdagingen op kunnen doen en andere talenten kunnen
ontdekken. Maar ook voor hun ontspanning kunnen komen.
Dit doen wij langs twee sporen:
•
•

Fort33 podium/ zalenverhuur
Fort33 voor jong en oud

In 2016 is er een transformatie ingezet om een sterke organisatie neer te zetten. Dit heeft geleid tot
een nieuwe organisatiestructuur met een daarbij behorend profiel en invulling van het bestuur.
Tevens heeft de organisatie (voorheen Stichting Jeugd en Jongerenwerk de IJsbreker) een nieuwe
naam en huisstijl gekregen.
In de komende jaren worden de beide onderdelen met veel enthousiasme en ambitie door
medewerkers en vrijwilligers verder uitgebouwd. Dit betekent een inhoudelijke kwaliteitsslag, maar
ook een versterking van de samenwerking met externe partners en het aangaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden.
Het huidige bestuur heeft zich jarenlang met veel betrokkenheid en enthousiasme ingezet, maar
vindt het nu tijd om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur. We zoeken dan ook
bestuursleden met ambitie en een relevant netwerk om deze opgave goed neer te zetten en te
implementeren. De invulling van deze functies geschiedt op vrijwillige basis.
Samenstelling bestuur
De eerste selectieronde heeft al een tweetal deskundige en betrokken bestuursleden opgeleverd,
waaronder een penningmeester en een voorzitter. In deze tweede ronde zijn we nog op zoek naar
maximaal drie bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter, penningmeester en secretaris en twee
algemene leden.
Tevens hebben een aantal bestuursleden de volgende aandachtsgebieden:
•
•
•
•

HR en Organisatie
Juridische zaken
Communicatie/PR
Strategie en organisatie

Om te zorgen dat beide sporen van FORT33 voldoende geborgd zijn, zijn we nog specifiek op zoek
naar mensen met de volgende achtergronden:
•
•
•

affiniteit en netwerk popcultuur
Kennis en ervaring met de transformatie in het sociaal domein met name opgedaan vanuit
een gemeentelijke organisatie.
Lokaal netwerk bij bedrijfsleven

Procedure
De insteek is het nieuwe bestuur z.s.m. in 2017 te laten ingaan. De huidige bestuursleden blijven als
ad-interimbestuur aan tot uiterlijk 1 juni 2017 om de continuïteit en warme overdracht te
waarborgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur dhr. F.Mijzen.
(flipmijzen@gmail.com) Ook kunt aan hem uw sollicitatie richten. De sluitingsdatum is 27 februari
2016.
Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek met het bestuur en de coördinator.

