Stichting Eigen Gezicht is opgericht in 2006 en heeft als missie de kwaliteit van leven verbeteren
van kinderen en volwassenen met een gezichtsafwijking. Dit doet de stichting door middel van het
organiseren van activiteiten, het uitbrengen van zelfhulpboekjes en ander voorlichtingsmateriaal en
het verbeteren van de beeldvorming ten aanzien van mensen met een gelaatsafwijking.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie leden: een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het bestuur zorgt ervoor dat de missie van de stichting wordt gerealiseerd. De
dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd en aangestuurd door de algemeen
coördinator, die het merendeel van de bestuursvergaderingen bijwoont.
De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke
onderwerpen en besturen. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring
partner” van de coördinator.
Vanwege een bestuursuitbreiding is het bestuur van SEG op zoek naar een
ALGEMEEN BESTUURSLID
(m/v)
Kenmerken
- Kan goed communiceren
- Heeft verantwoordelijkheidsbesef
- Wil meedenken over de te varen koers van de stichting
- Heeft hart voor de doelgroep van de stichting: mensen met een gezichtsafwijking
- Heeft bestuurlijke capaciteiten of wil deze ontwikkelen
Taken
- Maakt actief deel uit van het algemeen bestuur
- Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur regelmatig
over uitvoering en de voortgang hiervan
- Brengt relevante ontwikkelingen in
- Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het
gemeenschappelijke resultaat
Wat wij bieden
- Je maakt deel uit van een dynamisch bestuur
- Onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten
- Een uitgelezen kans om een maatschappelijk bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met een gezichtsafwijking
Reageren of meer informatie
Interesse? Reageer via info@eigengezicht.nl
Voor meer informatie neem contact op met Patty Gerrits info@eigengezicht.nl 06-39 775 900

