MONUMENTENWACHT

FRYSLAN & DRENTHE

Wij zijn fans van panden met karakter. De historie en verhalen van monumenten raken ons. We willen ze
koesteren, verzorgen, levend houden. Op een goede manier door de tijd brengen. Omdat ze bijzonder zijn.
En omdat ze door hun bijzondere status extra aandacht verdienen. Daar dragen we graag ons steentje aan
bij.
Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe helpen monumentenbezitters in Fryslân en
Drenthe bij het onderhoud van hun pand. Onze Monumentenwachters doen onderhoudsinspecties, geven
advies op maat en voeren klein (nood)herstel uit.
Raad van toezicht
Via een overkoepelende stichting wordt nauw samengewerkt, met één raad van toezicht en één directeur.
De raad van toezicht toetst voorafgaand het beleid en houdt toezicht op de directie. De directeur bestuurt
de stichtingen, waarbij het accent ligt op de dagelijkse leiding en de voorbereiding en uitvoering van beleid.
Opvolger
Voor één van de leden van onze raad van toezicht zoeken wij een opvolger. Een monumentenliefhebber
met een relevant netwerk in Fryslân en/of Drenthe. Onafhankelijk en bereid om zich actief voor onze organisatie in te zetten.
Aandachtsgebied
Wij zoeken specifiek naar iemand voor het aandachtsgebied openbaar bestuur en monumentenorganisaties.
Profielschets
• kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur en monumentenorganisaties
• kennis en ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke stichting
• ervaring op het gebied van cultural governance
• ervaring met organisatieprocessen
• kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting
• in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen
de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
• in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk
en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding
van de stichting te voorzien
• de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting
• de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen
• de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht
• geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming

•
•
•
•

bereid en in staat zijn om te kunnen fingeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van de
raad
werkzaam kunnen zijn in teamverband
passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming
relevant netwerk in de provincie Fryslân en/of Drenthe

Beschikbare vergoeding
We kunnen een vergoeding van de onkosten bieden in de vorm van een presentievergoeding à € 115,84 per
vergadering en vergoeding van de vervoerskosten à € 0,19 per kilometer.
Meer informatie
Voor meer informatie over de functie en de organisatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Johan
Lettink, bereikbaar via lettinkj@gmail.com.
Belangstelling?
Als u belangstelling heeft of als u iemand kent die u geschikt vindt, dan kunt u dat uiterlijk 31 augustus kenbaar maken aan de directeur, Afke Draijer, via a.draijer@m-no.nl. Wij streven ernaar om de procedure eind
september af te ronden.

