Profielschets vacature

ALGEMEEN BESTUURSLID

Wie is BAK?

De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) organiseert en
stimuleert voor alle karnavalsverenigingen en inwoners de
karnavalsvieringen in Prinsenbeek. Dit doen we al vanaf 1966
met veel succes. Dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers
floreert het Boemeldonckse Karnaval ieder jaar meer.

De BAK-organisatie

Het dagelijks bestuur is onder meer belast met de voorbereiding
en uitvoering van de besluiten van de senaat en de directe
leiding bij de organisatie en uitvoering van het Beekse karnaval.
Tevens geeft het bestuur invulling aan het voorstellen en
beheren van de kalender met de door stichting te organiseren
activiteiten.
De uitvoering van de vele taken geschiedt door de ruim 60
commissies die de BAK rijk is. Iedere commissie staat onder
leiding van een president. Juridisch gezien is de BAK een
stichting, waarin het BAK-bestuur de bestuurstaken uitvoert
onder toezien van de senaat.

BAK-Bestuurslid

Als bestuurslid ben jij verantwoordelijk voor een aantal
commissies, je onderhoudt de contacten met de commissies via
de president. Jij geeft richting aan en stimuleert de
ontwikkelingen en werkzaamheden van deze commissie. Vind jij
het interessant of leuk om hier zelf ook uitvoerend aan bij te
dragen dan is dit je kans.
Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk voor een aantal
specifieke taken en geef je invulling aan de tweewekelijkse
bestuursvergaderingen vanaf medio september t/m maart.

Wie zoeken we?

Door de uitbreiding van de activiteiten en de toename van de
bestuurlijke taken, is ervoor gekozen om een extra lid aan het
dagelijks bestuur toe te voegen. Wij zijn dan ook op zoek naar
een enthousiaste Boemeldoncker en gezien de huidige
samenstelling van het bestuur, gaat onze grote voorkeur hierbij
uit naar een nieuw vrouwelijk bestuurslid.
Jij hebt een sterk organisatievermogen, bij voorkeur in een
dynamische omgeving. Iemand die de strategische lijnen weet te
vertalen naar operationele uitvoering. Je bent communicatief
vaardig. Je laat je niet snel van je stuk brengen en bent
stressbestendig. Je vindt het inspirerend om met vrijwilligers te
werken en om deze te stimuleren. Het contact onderhouden met
Boemeldonckers die karnaval een warm hart toedragen vind je
inspirerend en geeft je voldoening.
Deze nieuwe open positie is ter uitbreiding van het huidige
bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zullen dan ook in
onderling overleg bepaald worden.

Wat bieden wij?

Als bestuurslid ben je lid van de ‘BAK-familie’, samen met de
medebestuurders en vele enthousiaste Boemeldonckers zet je
het Boemeldoncks Karnaval op de kaart. De dankbaarheid en
het respect wat dit oplevert is met geen pen te beschrijven.

Reageren?

Heb jij interesse in deze functie of wil je meer informatie? Neem
dan contact op via sik@boemeldonck.nl

