De kracht van Groninger Dorpen
Vereniging Groninger Dorpen is de koepel van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties in de
provincie Groningen. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp en doen veel zelf.
Groninger Dorpen biedt hen 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.
Onze 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
verenigingsleden en netwerk.

Wij zoeken enthousiaste en bevlogen bestuursleden
-

Met bestuurlijke ervaring of betrokkenheid in een actieve dorpsbelangen- en/of
Dorpshuisorganisatie
Die bereid zijn hun netwerk en ervaring in te zetten ten dienste van Groninger Dorpen
Van alle leeftijden, zowel werkenden als niet professioneel werkenden.

Jij hebt
•
•
•
•

Affiniteit met het dorpsleven en hart voor de leefbaarheid van het Groninger platteland
Een relevant netwerk
De kracht om onze organisatie goed neer te zetten
Het vermogen om met visie, out-of-the-box te denken

Goed om te weten
Het gaat om functies in het Algemeen Bestuur (AB).
Het AB houdt zich bezig met de visie, koers en strategie van de Vereniging Groninger Dorpen en
speelt daarbij in op nieuwe ontwikkelingen. Het ontwikkelt een visie op de toekomst van de
vereniging en stelt het meerjarenbeleidsplan vast.
Leden van het bestuur zijn actief in relevante netwerken en voeren representatieve taken uit. De
leden brengen hun ervaringen uit dorpen en netwerken mee naar Groninger Dorpen.
Het AB komt vier keer per jaar bij elkaar.
Binnen het AB functioneert een Dagelijks Bestuur (DB) dat via de Stichting Ondersteuning Groninger
Dorpen de werkgever is van een team van deskundige en gedreven medewerkers.
Het DB komt maandelijks bij elkaar. De functie van bestuurslid is onbezoldigd.

Belangstelling
Je bent welkom om te reageren! Mail zo spoedig mogelijk je motivatie met een korte cv naar:
info@groningerdorpen.nl of stuur deze per post naar: Groninger Dorpen; Postbus 23; 9790 AA TEN
BOER.
Je ontvangt een reactie en hoort of we met je in gesprek gaan om wederzijds kennis te maken. De
gesprekken worden met zowel een afvaardiging van het bestuur als het team gevoerd.

