Bestuursvacatures Ieder(in)
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Geachte leden van Ieder(in),
In de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november is besproken dat we in 2019 twee
vacatures zullen hebben in het bestuur van Ieder(in). Wij hebben met jullie afgesproken jullie
in de gelegenheid te stellen om mee te denken over, en feedback te geven op de
bestuursprofielen en de voorgestelde selectieprocedure. We hadden toegezegd jullie voor het
eind van dit jaar een concept-bestuursprofiel, en een voorstel voor de selectie toe te sturen.
We hebben het conceptprofiel en een procedurevoorstel nagenoeg gereed, maar we hebben –
gezien de aanstaande vakantieperiode - besloten om e.e.a. even over de jaarwisseling heen te
tillen.
In de week van 14 januari kunnen jullie een mail van ons verwachten, met daarin het
aangekondigde verzoek om feedback op een bestuursprofiel, een vacaturetekst, en een
voorgestelde wervings- en selectieprocedure. Er is dan twee weken de tijd voor het geven van
feedback, aanvullingen en opmerkingen. Het is de bedoeling om de bestuursvacatures, na
verwerking van jullie input, begin februari open te stellen, zodat de selectie in maart kan
plaatsvinden.
Zoals in de ALV aangegeven, is het de intentie van het bestuur om beide vacatures bij
voorkeur vanuit het eigen netwerk van Ieder(in) en haar leden, te kunnen vervullen. Wellicht
kent of bent u zelf iemand, die een bestuurslidmaatschap van Ieder(in) zou willen overwegen?
Rest ons jullie te bedanken voor alle inzet in 2018 en hele prettige kerstdagen en een gelukkig
nieuw jaar toe te wensen!

Namens het bestuur,
Ben Hammer
NB: In de bijlage van deze mail vindt u ter informatie het concept verslag van de ALV van 7
november, plus de daarin genoemde bijlagen.
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