De Naoberbus is vijf jaar na het operationeel worden niet meer weg
te denken in onze gemeenschap. We rijden met twee voertuigen in de
hele gemeente Berkelland; de organisatie bestaat geheel uit
vrijwilligers (20). Het bestuur (4 personen) weet zich voor de
dagelijkse activiteiten ondersteund door twee coördinatoren. Per dag
zijn er minimaal drie vrijwilligers actief: twee chauffeurs en een
planner. Per jaar worden er circa 7.000 personen vervoerd en rijden
onze auto’s zo’n 80.000 km.

De stichting heeft als doel het versterken van de sociale samenhang. Dit doen wij door mensen, die
geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer, in staat te stellen om binnen de grenzen
van de gemeente Berkelland vervoerd te worden.
De stichting Berkelland Oproep Bus, waaronder de Naoberbus en de Vervoersdienst Berkelland (VDB)
vallen, is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Per 1 januari 2021 komt de bestuursfunctie vacant. Wij komen graag in contact met een kandidaat
die de functie van

Voorzitter m/v
op zich wil nemen en met enthousiasme sturing en leiding kan geven aan de organisatie.
De voorzitter is, in nauwe samenspraak met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het
bestuur van de Stichting. Hij/zij is specifiek belast met de beleidsvorming van de Stichting, behartigt
de externe contacten van de Stichting en vervult een belangrijke rol in de verwerving van externe
financiering. Bovendien weet hij/zij de vrijwilligers te inspireren.
Het bestuur vergadert maandelijks, eenmaal per kwartaal is er overleg met de coördinatoren en een
tot twee keer per jaar is er overleg met alle vrijwilligers.
Profiel:
•
•
•
•
•

Bekend met de lokale situatie in Berkelland;
Bestuurlijke ervaring;
Politieke antenne;
Bereidheid tijd en energie in dit mooie initiatief te steken;
Representant van de Stichting in het externe veld.

Wilt u meer informatie over onze Stichting en specifiek over de functie, neem gerust contact met ons
op. Dan kan direct met de secretaris van het bestuur, dhr. B. Klootwijk (06-22064677) of met één van
onze coördinatoren (de telefoonnummers vindt u op onze website: www.naoberbus.nl ).
Uw reactie zien we graag zo spoedig mogelijk tegemoet en kan per e-mail worden gericht aan de
secretaris van het bestuur: stichtingbob@outlook.com.

