Het algemeen en dagelijks bestuur van Meet-Inn zoeken een

Voorzitter m/v
op vrijwillige basis, voor gemiddeld 4 uur per week.
Ben jij een bevlogen kartrekker, met hart voor je medemens? Kom dan ons bestuur versterken. In het
centrum van Ede biedt inloopcentrum Meet-Inn een gastvrije en laagdrempelige plek voor iedereen
die daar behoefte aan heeft. Compleet met kopje koffie, een krant, een spelletje, verschillende
activiteiten en meerdere keren per week ook een lekkere en gezonde maaltijd.
We zoeken een voorzitter met visie, met ervaring in management of bestuurswerk, een teamspeler
die pragmatisch en samenbindend werkt met een hart voor (soms kwetsbare) mensen.
Verder vinden we het belangrijk dat je:
• bekend bent met de kerkelijke kaart van Ede en omgeving;
• van harte en vanuit persoonlijk geloof je wilt inzetten
• kerkelijk betrokken bent, bij voorkeur als lid van een van de participerende kerken (zie meetinn.nl/participanten.html).
Wat ga je doen?
De voorzitter:
• coördineert het bestuur en beleid;
• bewaakt de voortgang en samenhang van het werk;
• zit de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur voor;
• onderhoudt periodiek overleg met de andere leden van het dagelijks bestuur en steunt hen
waar nodig;
• vertegenwoordigt Meet-Inn naar buiten toe en in de samenwerking met andere organisaties.
Het voorzitterschap van het algemeen en het dagelijks bestuur van de stichting kost je ongeveer vier
uur per week aan tijd. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, ieder met eigen portefeuille
(voorzitter, huisvesting, financiën, relatie met de achterban, personeel, secretariaat, communicatie).
Dit bestuur werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur, waarin de
participerende kerken vertegenwoordigd zijn.
Over Meet-Inn
Meet-Inn is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal kerken in Ede. De vele
vrijwilligers en drie professionele coördinatoren zorgen ervoor dat we open kunnen zijn. Het bestuur
draagt op afstand de verantwoordelijkheid voor Meet-Inn.
Procedure
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in het profiel? Dan komen we graag met je in
contact! Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 15 juni 2019 naar Anne-Marie de Jong ( bestuurslidcontacten met de achterban) via jjmkooij@gmail.com . Ook voor meer informatie kun je mailen.

