Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect,
vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving. Op deze manier
levert JongNL een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden.

Bestuurder van JongNL Limburg: een uitdaging voor jou?
JongNL Limburg, is een goed georganiseerde en op de toekomstge-

• contacten onderhouden met de Provincie Limburg en partners

richte koepelorganisatie van 42 plaatselijke JongNL-afdelingen (4500

• toezicht op totstandkoming van meerjarenbeleid, werkplan en taak-

leden en 1700 vrijwilligers). Zij stimuleert en organiseert activiteiten,

verdeling binnen het bestuur

cursussen, workshops en meetings voor leden en vrijwilligers met als

• motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden

doel de kwaliteit van het plaatselijk jeugdwerk te verbeteren. Duurzaam-

• voeren van personeelsbeleid (HRM)

heid, continuïteit, vernieuwing en innovatie van het jeugdwerk alsook
beweging en verbinding zijn begrippen waar de organisatie op stoelt.

Als voorzitter sta je stevig in je schoenen en ben je in staat om enthou-

JongNL Limburg is een door de provincie Limburg erkende organisatie

siast en tactvol leiding te geven aan het bestuur van een maatschap-

van maatschappelijk belang. Het dagelijks- en algemeen bestuur van

pelijke organisatie. Je wilt en kunt de kwaliteit van de organisatie

JongNL Limburg is de spil in de organisatie als het gaat om beleidsbe-

waarborgen en uitbouwen. Je bent een verbinder en een netwerker

paling, uitvoering en de dagelijkse leiding. Het bestuur bestaande uit

binnen het sociaal domein. Je bent besluitvaardig, accuraat, stressbe-

vrijwilligers krijgt ondersteuning van professionals van het bureauteam

stendig en betrokken. Je bent van onbesproken gedrag en kunt enkele

waarvan het bestuur de werkgever is. Betekenisvol werk met toekomst!!

uren per week, overdag en in de avonduren, besteden aan je taak naast
ongeveer 12 vergaderingen en diverse representatieve verplichtingen.

Het huidige dagelijks bestuur (de voorzitter, secretaris en penningmeester) maakt plaats voor een nieuwe generatie jonge mannen en

Bezigheden van de secretaris en/of penningmeester

vrouwen die op energieke wijze de dagelijkse leiding van de bloeiende

• ondersteuning van de voorzitter

stichting willen overnemen.

• lid van dagelijks- en algemeen bestuur
• in samenspraak met bureauteam zorgdragen voor de communicatie

Het algemeen bestuur heeft, vanwege uitbreiding van ambities,

binnen het bestuur, tussen bestuur en bureauteam en richting de

behoefte aan enkele mannen en vrouwen die, samen met het huidige

afdelingen

team aan bestuursleden, mee willen werken aan een gezonde

• ontwikkelen van een financieel beleid, het formuleren en uitvoeren

toekomst voor JongNL Limburg.

• vermogensbeheer, het maken van (meerjaren)begrotingen
• beheren en controleren van de geldstromen

Bezigheden van een bestuursleden
• belangen behartigen van aangesloten afdelingen

• controleren van financieel jaarverslag en verantwoording afleggen
aan algemeen bestuur

• planmatig werken in thema/projectgroepen
• voorbereiden van beleid en voorwaarde scheppen

Je beloning

• zorgdragen dat de methode JongNL up-to-date blijft

Dit is jouw kans om mee te werken aan het verder ontwikkelen van een

• JongNL vertegenwoordigen en verbinding zoeken met andere (maat-

gezonde en eigentijdse organisatie. Je levert een bijdrage aan een leef-

schappelijke) organisaties

bare samenleving en laat 4500 kinderen en 1700 vrijwilligers wekelijks

Bezigheden van de voorzitter

Het is een kans om je verder te ontwikkelen binnen een erkende maat-

• voorzitter van dagelijks- en algemeen bestuur

schappelijke organisatie in Limburg. Het betreft onbezoldigde functies.

genieten van de JongNL methode. Je doet veel nieuwe contacten op.

• zorgdragen voor het nemen van besluiten en bewaking van gemaakte
afspraken en het bewaken en bevorderen van het goed functioneren
van het bestuur
• leiden van voorzittersoverleg, besturendag, bijeenkomsten en vergaderingen in ‘het veld’
• het ‘gezicht’ van JongNL Limburg naar de afdelingen en externe contacten

Informatie? Interesse?
Kijk voor meer informatie over JongNL op jongnl.nl of neem contact op
via info@jongnl.nl. Je kunt ook bellen met Lambert Leenders, de
voorzitter van JongNL Limburg, 06 41 19 91 57 of met Paul Jacobs, de
penningmeester van JongNL Limburg, 06 55 13 47 17.
Reageren voor 5 april 2019.

