Vacature voorzitter bestuur Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
Over de LBA
De LBA heeft in de stad Leiden een vereniging met ruim 1.200 leden. De LBA heeft als doel de
6 aangesloten tuin verenigingen binnen de gemeente Leiden te vertegenwoordigen en te
ondersteunen. De LBA huurt alle gronden rechtstreeks van de gemeente Leiden en geeft deze
door tussenkomst van de besturen van de volkstuinparken aan de leden in gebruik.
Om de doelstellingen van de LBA tot een succes te maken draagt de voorzitter van de
vereniging samen met de mede-bestuursleden zorg voor de volgende taken:
● behartigt de belangen van gebruikers van volkstuinen;
● verwerft grond geschikt voor het stichten en verhuren van volkstuinen;
● maakt propaganda voor het tuinieren (op de volkstuin) als ontspanning.
De LBA tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van medewerking en steun van
overheden, het geven van voorlichting, het samenwerken met verenigingen die een
overeenkomstig doel beogen en andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Naar wie zijn wij op zoek?
● We zoeken naar een inspirerende en verbindende persoonlijkheid. Je bent positief en
weet te enthousiasmeren. Je draagt mede zorg voor een goede sfeer in het bestuur en
binnen de aangesloten verenigingsbesturen;
● Je werkt op basis van openheid, respect en gelijkwaardigheid en je bent
samenwerkingsgericht;
● Je beschikt over organiserend vermogen, kunt goed delegeren, bent zorgvuldig,
communicatief sterk en politiek-sensitief. Je kunt strategisch denken, daarnaar handelen
en je weet dit om te zetten in gerichte acties. Je staat stevig in je schoenen als dat nodig
is;
● Je hebt een coachende en verbindende stijl binnen het bestuur en hakt knopen door en
neemt verantwoordelijkheid als dat nodig is. Je bent een aanvulling op het bestaande
team van bestuursleden;
● Je bent zowel intern als naar buiten toe het gezicht van de vereniging,;
● Ervaring met besturen is een pré;
● Je bent op basis van vrijwillige inzet naar verwachting minimaal vier uur per week kwijt
met het bestuurswerk waaronder avondbijeenkomsten. Je bent ook ad hoc beschikbaar
en eerste aanspreekpunt voor de tuinverenigingen de gemeente Leiden en de
samenwerkende organisaties;
● Je bent beschikbaar voor een termijn van twee jaar (ingaand naar verwachting vanaf
december 2018 na instemming van het congres}.

