Enthousiaste bestuursleden gezocht
De kracht van Dorpenoverleg Midden-Drenthe
De stichting Dorpenoverleg Midden-Drenthe is de koepel van dorpsbelangen organisaties in
de gemeente Midden-Drenthe. Dorpenoverleg biedt de dorpen een plus met begeleiding en
ondersteuning van initiatieven uit de dorpsgemeenschap om de leefbaarheid te verbeteren.
Wij ondersteunen, zodat de dorpen zelf meer invloed krijgen op hun toekomst. De
organisatie ontwikkelt zich van een traditionele belangenbehartiger naar een krachtige
brede netwerkorganisatie. Altijd vanuit een directe verbinding met de dorpen.
Wij streven naar een divers samengesteld bestuur en goede vertegenwoordiging vanuit onze
aangesloten leden.
Hiervoor zoeken wij enthousiaste en bevlogen bestuursleden.
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•
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Die bereid zijn hun netwerk en ervaring in te zetten ten dienste van Dorpenoverleg
Midden-Drenthe.
Van alle leeftijden, zowel werkenden als niet professioneel werkenden.
Affiniteit met het dorpsleven en hart voor de leefbaarheid van de dorpen.
Een relevant netwerk.
De kracht om onze organisatie goed neer te zetten .
Het vermogen om met visie te denken.

Goed om te weten
Het gaat om functies in het bestuur van Dorpenoverleg. Een vacature kan begin 2022
ingevuld worden.
Het bestuur houdt zich bezig met de visie, koers en strategie van de dorpen in de gemeente
Midden-Drenthe en speelt daarbij in op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelt het
bestuur een visie op de toekomst van de stichting en stelt een werkplan en
meerjarenbeleidsplan vast.
Leden van het bestuur zijn actief in relevante netwerken en voeren representatiev e taken
uit.
Het bestuur komt 10x keer per jaar bij elkaar en bestaat momenteel uit 8 personen.
Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund vanuit Welzijnswerk Midden Drenthe in de vorm
van secretariële ondersteuning en ondersteuning van de medewerker
plattelandsontwikkeling. Tevens onderhouden we nauw contact met de
dorpscontactambtenaren van de gemeente.

Belangstelling
Je bent welkom om te reageren! Mail zo spoedig mogelijk je motivatie met een korte cv naar
info@dorpenoverleg.nl.

Je ontvangt een reactie en hoort of we met je in gesprek gaan om wederzijds kennis te
maken. De gesprekken worden met een afvaardiging van het bestuur gevoerd.

