nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Functieprofiel voorzitter
COC Noord-Holland Noord
Wat biedt deze functie jou?


Mogelijkheid tot het uitbreiden van een groot netwerk in de regio Noord Holland.



De mogelijkheid om echt iets te betekenen voor de Roze gemeenschap in NHN.



Weer een nieuwe ervaring als leidinggevende van een ruim 200 leden tellende vereniging.



Werken in een enthousiast team van bestuursleden en ruim 30 vrijwilligers.

Welke taken ga je uitvoeren?


De woordvoerder en gezichtsbepaler zijn van de vereniging.



Het onderschrijven en uitdragen van de visie en de doelen van COC Nederland.



Opstellen en actueel houden van het meerjarig beleid van de vereniging.



Coördineren van de bestuursactiviteiten en toezicht houden op de voortgang van deze
activiteiten.



In overleg met voornamelijk de secretaris, bepalen van de agenda van de
bestuursvergaderingen.



Zorgdragen voor adequate leiding van de van de bestuursvergaderingen welke om de vier
weken plaatsvinden.



Gericht zoeken van bestuurskandidaten in geval van bestuursvacatures.



Waar mogelijk versterken van de betrokkenheid van de leden en ondersteunen van de
werkgroepen en vrijwilligers.



Contactpersoon zijn voor een aantal gezamenlijk te bepalen werkgroepen.



Via persberichten of andere mediacontacten zoeken van de publiciteit om het beleid van de
vereniging uit te dragen.



Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden en bij instanties binnen en
buiten de Roze gemeenschap zoals gemeenten en de Federatie COC Nederland.

Wat heb je nodig voor deze functie?


Visie en gedrevenheid en deze kunnen vertalen naar beleid.



Gewenste karaktereigenschappen: proactief, initiërend en opbouwend.



Is verbindend zowel binnen het bestuur, binnen de vereniging, evenals met (roze)
instanties.



Verantwoord om kunnen gaan met mensen en (financiële) middelen.



Lid zijn of worden van COC Noord-Holland Noord.



Voldoende tijd om de functie van voorzitter te kunnen vervullen. Het meeste kan in de
avonduren, maar soms kan het noodzakelijk zijn om tijd overdag in te ruimen.
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