Vacatures bestuur Pelgrimswegen naar Rome
Welke leden (v/m) komen het bestuur van de Vereniging versterken?
Per heden kent het bestuur Pelgrimswegen twee vacatures. Wij verwelkomen heel graag
twee (vrouwelijke) collega’s, leden van de vereniging. Het huidig bestuur bestaat uit drie
ervaren en drie net aangetreden leden. We zien onszelf als een enthousiaste en
betrokken groep (vrijwillige) professionals met ruimte voor initiatief en veel persoonlijke
verantwoordelijkheid voor de eigen portefeuille. We zijn trots op onze gezonde nog jonge
vereniging en verkennen nu hoe we de huidige groei van ledenaantal goed kunnen
accommoderen en versterken.

Over de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
Pelgrimswegen naar Rome is een vereniging, opgericht in 2007. In 2018 telt de vereniging
circa 1100 leden. Het doel van de vereniging is het vergroten en verdiepen van de
belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten, te voet of op de fiets naar Rome. De
actieve leden van de vereniging zorgen voor promotie en ontmoetingsactiviteiten in
Nederland en Vlaanderen en voor informatievoorziening, digitaal, op papier en in
lezingen.
De jaaromzet is circa 20.000 -25.000 Euro en de balanspositie is gezond.

Over het Bestuur van Pelgrimswegen naar Rome
Statutair bestaat het bestuur uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De zittingsduur
is vier jaar. Om het gewenste aantal van zeven bestuursleden te bereiken, is er per direct
plaats voor twee nieuwe bestuursleden. De secretaris is per 14 april jl. teruggetreden en
1 regulier bestuurslid heeft aangegeven zijn portefeuille zodra het mogelijk is, over te
willen te dragen om zich meer op commissiewerk te richten. Het bestuur beoogt 6 x per
jaar 2 uur op woensdagmiddag 16.00u voor vergadering bijeen te komen in Utrecht en
eventueel 1-2 x per jaar een (zater)dag om wat langer bij plannen en ideeën stil te staan.
Daarnaast kost het bestuurswerk circa 2 uur per week, ook sterk afhankelijk van hoe je
het zelf invult.

Diversiteit in het bestuur
Het bestuur is op 14 april in nieuwe samenstelling benoemd tijdens de Algemene Leden
Vergadering (ALV) en bestaat momenteel uit zes leden. In de bestuurs-heisessie van 7
april hebben wij tegen elkaar uitgesproken een vereniging (en bestuur) te willen zijn die
diversiteit en inclusiviteit stimuleert. Dat wil zeggen dat fietsers en wandelaars, mannen
en vrouwen, jong en oud een plek hebben in onze vereniging. Wij zouden in deze
wervingsronde graag van zes mannen in het bestuur nu naar vijf mannen en twee
vrouwen gaan. Om dezelfde reden hebben fietsende en jongere pelgrims (in dit geval 2545 jaar) ook een pre.

Taakomschrijving vacatures
Het bestuur verdeelt onderling de taken en als de nieuwe leden geworven zijn, zullen we
de portefeuilleverdeling opnieuw bespreken met alle bestuursleden. In ieder geval is de
positie van secretaris vacant gekomen. Bij deze functie hoort in ieder geval:
- samen met voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester het voortouw nemen in
(meerjaren)beleidsvorming en voorbereiding van vergaderingen (bestuur en ALV)
- notuleren van bestuurs- en ALV vergaderingen + bewaken opvolging acties
- digitaal archief van de vereniging onderhouden
De taken van de secretaris kunnen aangevuld worden met andere portefeuilles die
passen bij de interesses en talenten van het bestuurslid.
De overige portefeuilles die verdeeld worden onder de bestuursleden zijn (momenteel):
Organiseren leden ontmoetingsdagen, bijhouden (vertrekkende en arriverende) pelgrims
in een register, huiskamers coördineren, werkgroep routes, coördineren redacties, zorg
voor de website, advertentie & sponsoring, marketing & communicatie, organiseren
externe evenementen, werving, vrijwilligersbeleid en afstemming Camino Academie,
ledenadministratie, vernieuwing in automatisering.

Verwachtingen aan nieuw bestuurslid
-

ervaring in het besturen van of werken in een vrijwilligersorganisatie;
ervaring met pelgrimstochten, lange afstandswandeltochten of lange afstandsfietstochten;
(enige) affiniteit met zaken als marketing en sponsoring en/of met het aansturen van
werkgroepen met eveneens vrijwilligers;
plezierige teamspeler.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling, wil je ook je schouders eronder zetten en denk je aan
bovenstaande criteria te voldoen?
Stuur dan een mail met motivatie en achtergrondinformatie / cv aan
secretaris@pelgrimswegen.nl
Heb je eerst nog vragen, neem contact op door een mailtje te sturen naar of te bellen met
Roel Kamerling, (voorzitter), kamerling.roel@gmail.com | tel. 0648875979
Dick van Maanen (secretaris a.i.) , info@effectbv.eu | tel. 06 53145011 of
Wim van Miltenburg, wimvanmiltenburg1947@gmail.com | tel. 06 53333636
De sluitingstermijn voor reacties is 1 juni 2018
Gesprekken met het bestuur en selectie vinden plaats in juni
Meeloop periode voor aspirant bestuursleden in september – oktober
Toetreding tot bestuur na goedkeuring door ALV in november

Het huidige bestuur
Roel Kamerling
- Voorzitter
- Marketing en Communicatie

Dick van Maanen
- Vice Voorzitter
- Secretaris a.i.
- Werkgroep Routes

Meer info op zijn blog:
Waar ik loop is van nu af aan
een weg
Bart van den Dolder
- Penningmeester
- Automatisering
- Ledenadministratie

Guus Wesselink
- Externe evenementen
- Redactie Commissie
Meer info op zijn blog:
Vier vrije voeten

Robert Jansen
- Leden ontmoetingsdagen
- Huiskamer bijeenkomsten
- Pelgrimsregister

Wim van Miltenburg
- Vrijwilligersbeleid
- Camino Academie

