
 
Midwolda een dorp met bos en water. Prettig om te wonen en te werken. 
 

Vacature: (Algemene) Bestuursleden  
 
Organisatie: De vereniging dorpsbelangen Midwolda doet er alles aan om al het mooie van het dorp 
in stand te houden. Veel inwoners zijn al op de een of andere manier betroken bij onze vereniging. 
Niet alleen in het bestuur maar ook als vrijwilliger bij het hertenkamp en op de begraafplaats. Samen 
houden we dit in stand. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien en is een dorp ten dode 
opgeschreven. 

Ons verenigingsbestuur bestaat uit maximaal 12 enthousiaste bestuursleden, die het leuk vinden om 
mee te denken, te praten en te beslissen over de gang van zaken binnen de vereniging en te helpen bij 
het organiseren van diverse activiteiten. 

Wil jij samen met ons het dorp Midwolda leefbaar houden en het gemeenschapsgevoel stimuleren? 
Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat meldt je dan aan als bestuurslid van de vereniging 
dorpsbelangen Midwolda.  Voor meer informatie zie: www.dorpsbelangenmidwolda.nl  

Wij zoeken: Enthousiaste mensen die een fijn gevoel bij het dorp Midwolda hebben en zich willen 
inzetten om dit te behouden en te versterken.  

Taakomschrijving:  
- Meedenken/praten/beslissen over de gang van zaken in de vereniging 
- Bijwonen van bestuursvergaderingen, ongeveer 6 tot 8 x per jaar. De duur van deze vergaderingen  
  bedraagt circa 2 uur per vergadering.   
- Mede organiseren en ondersteunen bij activiteiten. Dit uiteraard geheel in overeenstemming met de  
  eigen wensen en mogelijkheden. 

Functie-eisen: 
- Enthousiasme 
- Bereidheid om deel te nemen aan bestuursvergaderingen 

Wat heeft de organisatie te bieden:  
Een enthousiast team van vrijwilligers en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het 
verenigingsbeleid. 

Wat maakt dit vrijwilligerswerk de moeite waard:  
- Het werk wordt grotendeels verricht ten behoeve van de eigen dorpsbewoners en voor onze jeugd  
  vanaf plusminus 3 jaar tot 19 jaar. Zich hiervoor inzetten geeft enorme voldoening. 
- Uitbreiding van het eigen netwerk en sociale contacten. 
- Een zinvolle tijdsbesteding: opkomen voor de belangen van kwetsbare mensen in het eigen dorp en  
  samen met het bestuur en vrijwilligers werken aan een Midwolda voor iedereen.  

Aannameprocedure: 
Heb jij interesse: Reageer dan op deze vacatures doormiddel van het invullen van je persoonsgegevens 
op de achterzijde van deze oproep. Je kunt deze vervolgens richten aan de secretaris van onze 
vereniging. 

Adresgegevens secretaris;   

Ingrid Jonker Dr.O. Botjeslaan 86 Midwolda  secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl 

mailto:secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

