augustus 2018

Vacature Voorzitter van Vrienden Museon en Omniversum

Het Museon en Omniversum in Den Haag inspireren bezoekers om de wereld te
ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Zij leveren een bijdrage aan onze samenleving door
onze wereld inzichtelijk te maken en uit te leggen waarom wij goed voor de aarde moeten
zorgen.
Vrienden
De Vrienden stellen zich als doel de missie van het Museon en Omniversum te
ondersteunen. Door het bevorderen van de publieke belangstelling maar ook door het
financieel ondersteunen (uit opbrengsten van contributies, donaties en de Museonwinkel)
van zowel de publiekgerichte activiteiten als structurele vernieuwingen in presentaties en
interieur.
De rechtsvorm van de Vrienden van Museon en Omniversum is een vereniging. Er zijn
circa 1300 Vrienden waaronder circa 200 jonger dan 18 jaar. Die Vrienden betalen een
vriendenbijdrage en krijgen als tegenprestatie bepaalde faciliteiten. Het bestuur bestaat
thans uit 5 leden, waaronder 3 leden die met pensioen zijn, die de volgende portefeuilles
hebben: voorzitter, secretaris, penningmeester, winkelmanager, communicatie/pr. De
ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. Het bestuur vergadert hetzij
overdag hetzij in de avonduren circa 8 keer per jaar. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers
van Museon en Omniversum aanwezig. Daarnaast wordt in de maand april de
Jaarvergadering georganiseerd waarvoor alle leden met partners worden uitgenodigd.
Viermaal per jaar vindt er open, constructief en vriendschappelijk overleg plaats met de
directies van Museon en Omniversum.
Communicatie met de leden vindt plaats via het ieder kwartaal verschijnende
Vriendenmagazine. Daarnaast worden Vrienden per brief uitgenodigd voor activiteiten en
als er spoed is, via het gebruik van de beschikbare e-mail bestanden. De Vrienden staan op
de websites van het Museon en Omniversum. Daar staan ook het Jaarverslag en het
Financiële Verslag over het kalenderjaar 2017.
De Museonwinkel behoort tot de verantwoordelijkheid van de Vrienden. Onder leiding van
de winkelmanager zijn hier circa 40 vrijwilligers actief. Viermaal per jaar is er een
kwartaalvergadering met de winkelvrijwilligers. De jaaromzet van de winkel bedraagt circa
€ 110.000. De opbrengst van de winkel komt ten goede aan het Museon.
Bestuursleden en de andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, wel worden
reiskosten vergoed (openbaar vervoer resp. 19 cent per kilometer als met de auto).
Vacature van voorzitter.
De huidige voorzitter stelt zich na drie zittingstermijnen van 3 jaar, per april 2019 niet meer
herkiesbaar.
Bent u op zoek naar:
 een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding en heeft u wat tijd over
 en is zorg voor onze aarde ook uw ding
 bent u enthousiast dat de instellingen die aan bewustwording hiervan werken in uw
woon- en leefomgeving zijn gehuisvest
 vindt u het boeiend om achter de schermen van u nog onbekende instellingen te
kijken
 vindt u het leuk om in het vrijwilligersbestuur als primus interpares de kar te trekken
 verheugt u zich in contacten met mensen
 wilt u zich niet op vaste dagen vastleggen
 vindt u het praktisch veel vanuit huis te kunnen regelen
 kunt u gemiddeld circa 4 uur per week tijd vrijmaken en bent u bereid tenminste
een zittingsperiode van 3 jaar vol te maken.
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Dan bieden wij u een interessante bestuursfunctie met de volgende inhoud







voorzitten van de bestuursvergaderingen.
uitvoering geven aan de afspraken en bewaken van de voortgang.
onderling verbinden van alle betrokkenen
onderhouden van contacten met de beide directeuren en met de relevante
medewerkers van de twee instellingen.
vangnet voor de secretaris.
vangnet voor de winkelmanager en als plaatsvervanger de winkelmanager bij
afwezigheid ver-vangen op hoofdlijnen

Wat moet u kunnen









voldoende tijd en beschikbaarheid om de taak te vervullen.
aansturen groep
netwerkvaardig
visie
samenwerkingsgericht
representatief
communicatief/contactgericht
makkelijk in de omgang/laagdrempelig

Contactpersoon
Zittend voorzitter Dick van der Krogt. Telefoon: 0642870400 resp 0715769757
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