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Betreft:  Profielschets vacature bestuur 
Datum:  19-10-2014 

Huidig bestuur 
Het bestuur van de stichting Bridge to Light bestaat op dit moment uit: 

- Frits van de Pol – Vice voorzitter 
- Hester Klein – Secretaris 
- Daniëlle Gaasbeek – Algemeen bestuurslid 
- Leontine Epskamp – Penningmeester 
- Ton Bisschop – Algemeen bestuurslid  

 
Aanleiding 
Daniëlle Gaasbeek heeft in oktober 2013 aangekondigd te stoppen. Ze legt haar taken neer per maart 2015. 

 

Bepalingen over bestuur BtL 

- Conform artikel 2.1 van het huishoudelijk reglement dient het voltallig bestuur te bestaan uit minimaal 

5 leden. 

- Conform artikel 2.2 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur een evenwichtige samenstelling. 

o Het bestuur bestaat uit bestuurlijk actieve vrijwilligers met christelijke levensovertuiging. 

o Het bestuur heeft een goede mix tussen leeftijd en geslacht. 

- Conform artikel 5 van de statuten: 

o Dient het bestuur te bestaan uit ten minste 5 leden. 

o Dienen bestuursleden de grondslagen van de stichting te onderschrijven. 

o Bij het ontstaat van een vacature binnen het bestuur dienen de overblijvende bestuursleden 

binnen twee maanden  een opvolger te benoemen. 

 

Overwegingen 

- De taken van Daniëlle bestaan uit  

o het coördineren van de opmaak en verzending van de nieuwsbrieven en de decembermailing; 

eens per kwartaal, gemiddeld 8 uur per keer; 

 tekst Karin redigeren 

 tekst BtL schrijven (acties etc.) 

 bijpassende foto’s verzamelen 

 bestanden aanleveren bij vrijwilliger Michiel Achterberg & zijn opmaak controleren 

 bestand aanleveren bij drukker 

 enveloppen printen 

 enveloppen en nieuwsbrieven bij vrijwilliger Alie Bruis brengen & ophalen 

 verzorgen van postverzending, mailverzending en verdeling bezorgers Veenendaal  

 betalen bezorgers Veenendaal 

o notuleren en uitwerken van de notulen van bestuursvergaderingen; 

eens per 6 tot 8 weken, gemiddeld 1,5 uur per keer; 

o beheer van het adressenbestand; 

gemiddeld 1 uur per maand; 

o twitter; 

o bestellen van drukwerk; 

o contactpersoon EA/EZA. 
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Profielschets vacature bestuur BtL 

Gelet op de bepalingen en overwegingen, afgezet tegen de capaciteiten en kwaliteiten van de huidige 

bestuursleden, is het bestuur van Bridge to Light op zoek naar een bestuurslid die beschikt over de volgende 

kwaliteiten/eigenschappen: 

- Een christelijke levensovertuiging. 

- Ervaring/affiniteit met administratieve werkzaamheden. 

- Ervaring/affiniteit met het schrijven en corrigeren van teksten. 


