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Het algemeen en dagelijks bestuur van Meet-Inn zoeken een

Bestuurslid huisvesting en beheer
op vrijwillige basis, voor gemiddeld 4 uur per week.

Heb jij twee rechterhanden en een warm 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, spelletje, verschillende 
activiteiten en een lekkere en gezonde maaltijd. 

We zoeken een bestuurslid met ervaring in planmatig onderhoud en renovatie en met kennis over 
veilig en hygiënisch werken, die in gezamenlijkheid bestuurlijke verantwoordelijkheid kan dragen voor
het inloopcentrum.

Wat ga je doen?
Het bestuurslid huisvesting en beheer:

 Stelt onderhouds- en renovatieplannen op met begroting en coördineert de uitvoering.
 Is het aanspreekpunt voor de coördinatoren over het functioneren van de inventaris. 
 Bewaakt dat Meet-Inn blijft werken volgens de wettelijke regelingen voor veiligheid, hygiëne 

en dergelijke.
 Vergadert met het dagelijks en algemeen bestuur (respectievelijk zes en drie keer per jaar).

We zoeken:
 Visie om je namens de kerken in een diaconale setting in te zetten voor onze doelgroep, bij 

voorkeur als lid van een van de participerende kerken (zie 
meet-inn.nl/index.php/over-ons/kerken).

 Affiniteit met en kunnen werken voor de gasten van Meet-Inn.
 Bereidheid je van harte in te zetten vanuit persoonlijk christelijk geloof.

Meet-Inn biedt:
 Werkomgeving waar kerkmuren wegvallen.
 Zinvol en maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk.
 Betrokken medewerkers en vrijwilligers.

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. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, met eigen portefeuille
(voorzitter, huisvesting, financiën, relatie met de achterban, personeel, secretariaat, communicatie).

Procedure
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je cv en 
motivatiebrief. Voor vragen kun je contact opnemen met bestuurslid Gerrit van der Heijden 
hrm@meet-inn.nl of tel 06-57710597.
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