Vacature Zoekcommissie
De algemene afdelingsvergadering komt eraan! Op deze AAV wordt ook een
Zoekcommissie aangesteld. De Zoekcommissie zoekt enthousiaste leden binnen onze
afdeling die eventueel functies willen vervullen en zorgt ervoor dat deze leden op de juiste
plek terecht komen. Ook kan de commissie benaderd worden door leden die zelf iets willen
doen binnen de afdeling, maar nog niet weten op welke manier. Zo geef je informatie over
de functies binnen de commissies en het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden. Tijdens
de algemene afdelingsvergaderingen breng je hierover ook verslag uit met de commissie.
Als lid van de Zoekcommissie is het belangrijk dat je bekend bent met de afdeling, of dat je
bereid bent om deze snel te leren kennen. Lijkt het je leuk om actief te worden binnen onze
afdeling, maar is het bestuur een te grote taak? Vind je het leuk om te helpen met op de
juiste plaats komen? Dan is de zoekcommissie iets voor jou.
Let op: een lid van de Zoekcommissie mag niet tegelijkertijd een functie in het
afdelingsbestuur vervullen of in het opvolgende jaar een functie in het afdelingsbestuur
willen vervullen.
Voor deze functie is het belangrijk dat je de volgende eigenschappen bezit:
-

Bekend zijn met de afdeling, of bereid om deze snel te leren kennen.

-

Het leuk vinden om mensen te helpen hun plaats binnen de vereniging te zoeken.

Lijkt dit je leuk? Stuur dan een berichtje naar de huidige voorzitter Hiske Scholtens
(voorzitter.leiden-haaglanden[at]dwars.org), je kan ook Hiske mailen als je nog vragen hebt!
Solliciteren kan door een motivatie te schrijven waarin je jezelf voorstelt, je ervaring
aangeeft (als je die hebt) en waarom je graag in de Zoekcommissie van DWARS LeidenHaaglanden zou willen. Deze motivatie kun je mailen naar voorzitter.leidenhaaglanden[at]dwars.org en zal twee weken voor de afdelingsvergadering in de reader
komen te staan. De deadline voor de sollicitatie is 24 november.

