Vacature Voorzitter Nijmeegse Reddingsbrigade
De Nijmeegse Reddingsbrigade is één van de grotere binnenwater verenigingen met ruim 330 leden. Al
80 jaar zijn wij een zwemvereniging voor iedereen. Wij hebben in de loop der jaren vele mensen
samengebracht, gered, geholpen, instructie gegeven en geïnspireerd.
Onze vrijwilligers leiden kinderen en volwassen op tot zwemmende en varende redders waarbij ze zichzelf
en anderen leren helpen en redden in geval van nood. Onze verenigingsactiviteiten bestaan uit
zwemopleidingen, vaaropleidingen, preventief toezicht bij zwemwater en het geven van voorlichting. We
zijn aangesloten bij het landelijke orgaan Reddingsbrigade Nederland.
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging, maar daarnaast is het vooral ook heel leuk en
gezellig om vrijwilliger te zijn bij de Nijmeegse Reddingsbrigade. We zijn allemaal enthousiaste
ervaringsdeskundigen die vanuit persoonlijke betrokkenheid iets willen doen voor de vereniging, op
uiteenlopende gebieden.
In het nieuwe jaar, na de AV, stopt onze huidige voorzitter. Daarmee ontstaat er een vacature op deze
functie.
De rol van de Voorzitter is veelzijdig. Je bent samen met het Dagelijks Bestuur van de vereniging een
belangrijke “steunpilaar” voor de vereniging en haar bestuurders. Je geeft samen met het bestuur richting
aan de vereniging. We zijn op zoek naar een netwerker en een ambassadeur voor de vereniging. Een
belangrijke taak is het positioneren van de vereniging en het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Hiervoor onderhoud je contacten met leden en belanghebbende partners. Tevens zie je er op toe dat
gemaakte afspraken binnen de verenging worden nagekomen. Andere taken die door de voorzitter
worden ingevuld zijn het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.
De ideale kandidaat
- Is het gezicht van de Nijmeegse reddingsbrigade.
- Heeft gevoel voor de verhoudingen binnen verenigingen en kan netwerken.
- Is een verbindende persoonlijkheid, die mensen kan motiveren en inspireren.
- Is gedreven in het bereiken van doelstellingen die onze vereniging verder helpen en is zorgvuldig in de
weg die hierbij gekozen wordt.
- Is lid of wordt lid van de Nijmeegse Reddingsbrigade en woont in (de buurt van) Nijmegen.
Wij zijn op zoek naar een persoon die zich kan identificeren met ons ledenprofiel, mensen kan inspireren
en het als een uitdaging ziet om onze mooie vereniging verder te helpen met het doorvoeren van haar
plannen. Plannen om de vereniging toekomstbestendig te maken.
Wat biedt de Nijmeegse Reddingsbrigade?
Je krijgt een interessante en uitdagende positie binnen een vereniging met enthousiaste leden die
persoonlijk contact belangrijk vinden. Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie met volop
ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
Hoeveel werk is het ongeveer?
- Eén keer per maand een avond (+/- 2.5 uur )vergaderen.
- Regelmatig contact met bestuur en (kader)leden en regelmatig zichtbaar bij verenigingsactiviteiten.
- Ad-hoc vergadering of externe bijeenkomst.
De werkzaamheden nemen ca. twee uur per week in beslag (excl. vergaderingen);
Reactie en sollicitatie
Indien je vragen hebt of je wilt solliciteren op deze vacature, dan kan je contact opnemen met Esther
Willems, lid van het Dagelijks Bestuur, via secretaris@nijmeegsereddingsbrigade.nl.

