Vacature: bestuurders bewonersvereniging
Activiteiten gaan een super belangrijke rol spelen in Startblok. Hier kunnen bewoners met
elkaar in contact komen, nieuwe mensen leren kennen of kennis uitwisselen. Bewoners
organiseren al deze activiteiten zelf, maar kunnen daar natuurlijk hulp bij gebruiken.
Verder is het voor een verhuurder soms moeilijk om met alle huurders tegelijk in gesprek te
gaan. Daarom is het handig als hier een vertegenwoordiging voor is, die de wensen en
belangen van bewoners kan overbrengen aan de verhuurder.
De Bewonersvereniging
De bewonersvereniging vertegenwoordigt alle huurders van Startblok Elzenhagen bij de
verhuurder. Verder zorgt de vereniging samen met de beheerder community development
voor een divers activiteitenprogramma en beheert zij de gemeenschappelijke ruimtes.
Bewoners die een goed idee hebben, kunnen bij hen terecht voor hulp bij communicatie,
het maken van een plan van aanpak of budget. Ook andere organisaties of buren van
Startblok zijn welkom om iets te organiseren en kunnen bij de bewonersvereniging terecht.
Zo wordt alles samengevoegd in één activiteitenprogramma.
Bewoners besturen
Deze vereniging moet natuurlijk bestuurd worden: door bewoners. Wil jij bestuurservaring
opdoen? Dan is een van de volgende rollen misschien iets voor jou:
 Voorzitter
 Vicevoorzitter
 Penningmeester
 Secretaris
Opleiding & coaching
Werkervaring is een pre, maar niet noodzakelijk. Als jij bestuurder wordt, ga je niet zomaar
aan de slag. Per jaar is een budget voor opleiding beschikbaar. Samen met de andere
bestuursleden beslissen jullie welke workshops of trainingen jullie willen volgen. Ook
wordt je ondersteund door een professionele coach, die het bestuur helpt starten en hen
blijft adviseren. Je leert dus ontzettend veel!
Vergoeding
Maandelijks ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 50,- huurkorting, per maand.
Iedereen mag aanmelden!
Heb jij interesse in een bestuursfunctie? Kom dan naar onze informatie- en
selectiemiddag, waar bewoners zelf hun bestuur kiezen.
Meld je voor 14 oktober 23:59 uur aan via: info@startblokelzenhagen.nl. We sturen je
dan meer informatie toe over deze middag en de verschillende functies.

