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Verkoop kerstbomen en kerstgroen aan Boshuisweg 13a
FOLDA start vanaf zaterdag 7 december weer met de verkoop van kerstbomen en
kerstgroen aan Boshuisweg 13a.
Tijdens de Winterfoor op 13 december zijn wij ook met bomen en groen aanwezig.
Kom langs of bel ons.
Cees en Carla van den Heuvel, Rudolphlaan 4a
06 51145609 / privé 0342 452224
Vacature: Gangmaker voor De Glind, dorpscontactpersoon
De Belangenvereniging De Glind is op zoek naar een

Gangmaker voor De Glind
(dorpscontactpersoon (dcp))
16 uur per week
Functiebeschrijving
• Het initiëren van nieuwe activiteiten die op elkaar zijn afgestemd;
• Versterken van het zelforganiserend vermogen van bewoners;
• Initiëren en vernieuwen van communicatiemiddelen ten behoeve van verbinding en
leefbaarheid in het dorp.
De gangmaker heeft als taak om verbindingen te leggen tussen inwoners,
verenigingen/organisaties en lokale ondernemers, een echte netwerker. Iemand die vanuit
een aanjagende functie activiteiten ontwikkelt. Een spin in het dorpsweb voor alle
bewoners, initiatieven en organisaties.
Taken/verantwoordelijkheden van de gangmaker
• Het schrijven van een Plan van Aanpak en deze presenteren aan het bestuur
Belangenvereniging De Glind;
• Het aanjagen van een gezamenlijk activiteitenprogramma op het gebied van sport,
cultuur, welzijn en vrije tijd;
• Nieuwe en bestaande activiteiten ondersteunen;
• Het genereren van financiën (aanvragen subsidie bij fondsen en sponsoren) ten
behoeve van activiteiten;
• Dorpsmarketing: De Glind positioneren;
• Het versterken van de dorpscommunicatie, zodanig dat, naast anderen, jongeren
input en betrokkenheid genereren;
• Werkt nauw samen met de manager van Glindster, de sportcoördinator, het
Leerhuis en Ak’cent (Re’act).
Profiel/competenties van de gangmaker
•
•
•
•
•

Organisatorische capaciteiten;
Initiator, innovator, samenwerker, netwerker en verbinder;
Ondernemend en creatief;
Enthousiast, stimulerend en relativerend;
Adequaat netwerk in en buiten het dorp De Glind;

• Kennis van en ervaring met het initiëren van activiteiten voor uiteenlopende
doelgroepen.
Wij bieden:
•
•
•
•

Een nieuwe functie waaraan jezelf heel veel invulling kunt geven;
Een dienstverband voor 16 uur per week, in eerste instantie voor een half jaar;
Financiering voor het project is nu voor twee jaar veilig gesteld;
Een werkplek in Glindster.

Voor meer informatie kan contact worden gezocht met Herman van Huissteden,
penningmeester Belangenvereniging De Glind. T: 0342 419888, M: 06 46 30 27 65, E:
h.huissteden@chello.nl.
Een sollicitatiebrief met CV kan tot en met december 2013 per email worden gestuurd
naar Herman van Huissteden.
Colofon
De Glindse Bazuin verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Belangenvereniging.
Deze is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de stukken, wel voor het verschijnen van de
Glindse Bazuin. Heeft u ook nieuws over De Glind, stuur een e-mail naar bazuin@glind.nl
De redactie wil waar mogelijk het aanleveren van kopij stimuleren en helpen bij het
opstellen van informatieve teksten. De redactie behoudt het recht aangeleverde kopij in te
korten of niet te plaatsen.
Contactpersonen:
- Aart van den Berg (redactie)
- Herman Huissteden (redactie)
- Paulien Jansen (redactie)
- (vacature) (vormgeving en verspreiding)
Dorpsagenda december 2013
• Za 7 dec Start verkoop kerstbomen door Folda.
• Zo 8 dec 14:00-17:00 Open middag Kinderboerderij
• Vr 13 dec WinterFoor
• Wo 25 dec 1e Kerstdag
• Do 26 dec 2e Kerstdag
• Di 31 dec Oudjaarsdag

