
 

                                                                                                                                                                   
Gezocht: bestuursleden  
Ben jij ook één van de vele mensen die tijd en zin heeft in je vrije tijd iets te betekenen 
voor een ander? De Wandelmaat zoekt (aankomende) bestuursleden 
(onbezoldigd, gemiddeld 2 dagdelen per maand beschikbaar)  

Door middel van diverse klooster-wandelreizen in 
Nederland en daar buiten brengt De Wandelmaat 
mensen in beweging. Kernwoorden zijn: ont-
moeten, stilte, verwonderen en onthaasten.  In 
contact met de Wandelmaat-gidsen (allen 
vrijwilligers) en de kloosters bieden wij steeds 
weer een vernieuwend programma. Meer dan 200 
gasten nemen jaarlijks deel. Bijna 30 kloosters 
zetten de deuren steeds weer voor onze groepen 
open.  

Het bestuur is in opbouw en bestaat momenteel uit een team van 3 gedreven en 
enthousiaste bestuursleden. Een van hen, de penningmeester, gaat na vele jaren in 2021 zijn 
rol neerleggen. Daarnaast is uitbreiding van het bestuur gewenst.  

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. De 
bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.  

Wij zoeken mensen die hun kennis en netwerk willen inzetten om onze activiteiten verder te 
ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. Het gaat om een uitdagende 
vrijwilligersfunctie in een leuke en levendige organisatie.  

Het bestuur heeft aandacht voor het versterken van de binding en diversiteit  van onze 
vrijwilligers, en voor het versterken van de samenwerking met onze partners, zoals de 
kloosters, het Huis van de Pelgrim en onze deelnemers. De bijeenkomsten van diverse 
werkgroepen bijwonen en het eerste aanspreekpunt zijn voor de coördinator(en) van 
desbetreffende activiteiten behoort ook tot de taken van een bestuurder. 

Eigenschappen 
Ben je iemand met: 

• hart voor vrijwilligerswerk 
• gevoel voor humor 
• Enthousiasme voor de uitgangspunten en activiteiten van de Wandelmaat 
• Kennis en/of ervaring met pelgrimeren/kloosterwandelingen 
• Een open mind en hart? 



En ben je gericht op: 

• in teamverband zaken voor elkaar 
krijgen 

• het opbouwen en onderhouden van 
een netwerk  

• Het samen verkennen van nieuwe 
kansen en mogelijkheden? 

Dan maken wij graag kennis met je.  

In hert bijzonder zijn wij op zoek naar: 

- Een aankomend voorzitter 
- Een penningmeester 
- 1 of 2 algemene bestuursleden.  

Wat kunnen wij voor jou doen? 
 
Wij bieden veelzijdige bestuursfuncties in een prettig team binnen een 
vrijwilligersorganisatie in beweging. In het inwerkprogramma zit onder meer opgenomen 
een deelname aan meerdere van onze klooster-wandelreizen, zo leer je de organisatie van 
binnenuit kennen.  

Je krijgt de ruimte je talenten en kwaliteiten te laten zien en om nieuwe vaardigheden je 
eigen te maken. Samen met de andere leden van het bestuur maak je een taakverdeling. Zo 
zorgen wij ervoor dat een ieder een plek krijgt die bij hem/haar past.  
Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Voor deelname aan Wandelmaat-
reizen ontvang je als bestuurslid daarnaast een leuke korting op de normale prijs. 

Wil je meer informatie? 

Op onze website lees je meer over wie wij zijn en wat wij doen: www.dewandelmaat.nl 

Meer informatie kun je krijgen bij onze secretaris Kerensa Weemstra (06-417266250) of bij 
Hans van Dijk, voorzitter van De Wandelmaat (06-23803538). 

Wil je meedoen? 
Reacties (je motivatie en je CV) graag uiterlijk vrijdag 10 december a.s. per mail sturen naar 
Kerensa Weemstra, secretaris van De Wandelmaat: kerensaweemstra@hotmail.com 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op vrijdag 17 december in Den Haag. Houd je die 
datum alvast vrij in je agenda? Wij ontmoeten je dan graag.  

 

http://www.dewandelmaat.nl/
mailto:kerensaweemstra@hotmail.com

