VACATURE KUNSTENAARSLID BESTUUR (18-12-2016)
Beste collega’s,
Het is zover...mijn tijdelijke “stand-in” taak voor eerst penningmeester en nu
even voor de functie van secretaris zit er bijna op.
Het was me meer dan de moeite waard want we hebben nu deskundigen ( 3
gedreven vrijwilligers van buiten-af) voor de functies van voorzitter,
penningmeester en secretaris die in mijn idee hun taak fluitend doen en de
vergaderingen vaardig en snel leiden zodat er veel tijd overblijft voor de
leuke en inhoudelijke zaken.
Volgens mij zitten we in de luxe positie dat de 3 zware posten nu eindelijk in
goede handen zijn en we er de 3 kunstenaarsleden en Marc ( voor
buitenlandse grafiekzaken) bij hebben die zich daardoor vooral kunnen
richten op het organiseren van bijzondere evenementen voor de vereniging.
In 2017 staat er o.a. een ledenexpo en een symposium in de planning, in
2018 de viering van het 25jarige lustrum van ons Grafiekplatform en in 2019
weer een MaandvandeGrafiek. Dat zijn grote evenementen waar je mensen
voor nodig hebt die daar hun handen vrij voor hebben en dat kan nu dankzij
Robertjan, Jilles en Gerrit!!! Het spreekt voor zich dat ook de gewone
bestuursleden de minder leuke karweitjes doen.
Wie had dat 2 jaar geleden durven dromen....
Het is de bedoeling dat ik dan mijn bijdrage aan VOG weer geheel aan de
nieuwe MvdG kan besteden.
===er is ongeveer 4x per jaar een bestuursvergadering en die duren niet
langer dan 2 uur.
===je kan contactpersoon/aanstuurder worden van een evenement dat je
aanspreekt.
===je doet veel contacten en plezier op en het is goed netwerken.
===je bent nu al zeer welkom om door mij ingewerkt te worden (als dat al
nodig is) en ongeveer per 15 maart gaat de bestuurswisseling officieel in.
Hartelijke groeten,
Cisca Poldervaart, email: poldervaartje@planet.nl of tel: 06 8196 8725

