Vacature algemeen bestuurslid Vereniging van Mensen met Brandwonden
Ben jij een betrokken en enthousiaste bestuurder, die naast de zes vergaderingen per jaar het niet
erg vindt om wat werk mee naar huis te nemen? Dan is de Vereniging van Mensen met
Brandwonden (VMB) op zoek naar jou!
De VMB is een landelijke patiëntenbelangenvereniging die ruim 500 leden telt. De Vereniging heeft
tot doel de kwaliteit van leven van haar leden te bevorderen. Onze leden zijn mensen met
brandwonden of mensen met littekens door necrotiserende wekendelen infectie (NWDI) en hun
naasten. De vereniging werkt intensief samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting en
Stichting Kind en Brandwond. Het verenigingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en telt op dit moment
vijf personen.
Om het bestuur volledig te maken zijn we op zoek naar een

Algemeen bestuurslid
Functieomschrijving
Algemeen bestuurslid is een bestuursfunctie die ongeveer één tot twee dagen per maand in beslag
neemt. Er zijn zes bestuursvergaderingen per jaar, centraal in Nederland of online. Tweemaal per jaar
op een zaterdag ben je aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Verder vertegenwoordig je de
Vereniging bij relevante aangelegenheden.
We zoeken een positief, enthousiast en betrokken persoon, die communicatief goed uit de voeten
kan. Je bent niet bang om een standpunt in te nemen en laat van je horen waar nodig.
Als bestuurslid ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het uitvoeren van
het beleidsplan. Jouw stem is belangrijk bij elk bestuursbesluit dat wordt genomen, waarbij je
constructief en kritisch meedenkt over alle vraagstukken die voorbij komen.
Als bestuurslid wordt van je verwacht dat je:
- affiniteit hebt met de belevingswereld van mensen met brandwonden en/of necrotiserende
wekendelen infectie.
- in staat bent helder en duidelijk te communiceren;
- samen met de andere bestuursleden goede contacten onderhoudt met subsidiegevers en
andere relevante externe contacten van de Vereniging;
- in staat bent de Vereniging alleen en gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Als bestuurslid mag je verwachten dat je:
- actief betrokken wordt bij de verbetering van de brandwondenzorg in Nederland.
- Jezelf professioneel kan ontwikkelen in een veilige en inspirerende omgeving
- Begeleidt wordt in je bestuurlijke rol
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging. Bel 0628 924
494 of mail naar info@mensenmetbrandwonden.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je
op.
Vereniging van Mensen met Brandwonden
info@mensenmetbrandwonden.nl - 06 28 924 494

