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VACATURE BESTUURSLID NFVM
De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea heeft een vacature in haar bestuur.
Bent u geïnteresseerd dan zien wij uw sollicitatie met belangstelling tegemoet. Uiteraard
dient u lid te zijn van een bij de Federatie aangesloten Vriendenorganisatie en affiniteit te
hebben met de rol van Museumvrienden.
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur
gegeven aan een vrouw.
Er wordt door het bestuur in de regel 3 à 4 keer per jaar vergaderd op een centrale plaats in
Nederland.
Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats bij één van de leden van
de NFVM en ook als daartoe een verzoek uit de leden wordt gedaan.
Daarnaast vindt een keer per jaar een themabijeenkomst plaats.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar het beleidsplan 2019-2023.
Mocht u overigens nog vragen hebben is de voorzitter graag bereid die te beantwoorden. U
kunt de voorzitter bereiken via het e-mailadres secretariaat@nfvm.nl
Samen met de voorzitter, secretaris, penningmeester en nog een lid hebt u de
verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van de NFVM.
Wij vragen van kandidaten:
•
•
•
•
•

Bereid te zijn om zich minimaal 4 jaar als bestuurslid in te zetten voor de Federatie.
Naast de voorbereidingen voor de vergaderingen, zelf onderwerpen uit te diepen
t.b.v. meningsvorming en besluitvorming
Projecten op te kunnen zetten en te leiden
Digitale ervaring met bijv. Facebook, WhatsApp en Skype
Vóór de benoeming door de ALV een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) te
overleggen.

Overige vaardigheden van het nieuwe bestuurslid zijn:
•
•
•
•
•

Toekomstgerichtheid
Actief
Betrokken
Sociaalvaardig
Teamspeler

Voor de werkzaamheden wordt geen vergoeding ontvangen. Wel kunnen reiskosten worden
gedeclareerd evenals voor de Federatie gemaakte onkosten.
Uw sollicitatie met CV kunt u voor 14 oktober 2020 sturen naar secretariaat@nfvm.nl.
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