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Beste leden,

2014 Is tot nu toe een topjaar voor de speeltuin! We komen onze afspraken met de
gemeente na, schaffen nieuwe speeltoestellen aan, voeren het benodigde
onderhoud uit, hebben een jaarverslag opgesteld, hebben na 17 jaar (!) eindelijk
weer een algemene ledenvergadering gehouden en zitten op een gezonde
financiële koers. Een topjaar! Maar we gaan graag voor een perfect jaar en om dat te bereiken hebben
we dit jaar nog één lastige uitdaging aan te gaan en hopelijk weten we die ook te overwinnen: het
completeren van het bestuur.
Momenteel wordt het bestuur van de vereniging gevormd door Joke Vos (voorzitter), Eugenie Schomakers
(secretaris) en Juan Zondervan (penningmeester). Joke heeft enige tijd geleden aangegeven dat voor haar
de tijd is aangebroken om de voorzittersrol over te dragen aan iemand anders. Een persoon (m/v) die de
missie van het bestuur steunt (knokken voor het behoud van de beheerde speeltuin) en daar graag wat tijd
in wil stoppen.
Nu horen wij u denken: mmm, misschien wel wat voor mij, maar dan moet ik wel weten wat er van mij wordt
verwacht én wat mij te wachten staat. Vinden we logisch, dat u dat denkt. Zouden wij ook denken. Gelukkig
hebben we ook een antwoord: we hebben dit namelijk verwoord in een competentieprofiel. Hierin is op
hoofdlijnen beschreven waaraan De Voorzitter dient te voldoen en waar hij/zij mee te maken krijgt.
Net zoals we voor het jaarverslag 2013 hebben gekozen voor een ludieke schrijfwijze, kiezen we daar in het
opgestelde competentieprofiel ook voor. Want al dit serieuze gedoe over voorzitter, bestuur, jaarverslagen,
ledenvergadering, gemeente, enzovoort, is slechts een sluier van vermeende zakelijkheid waaronder het
werkelijke doel van de speeltuin schuilgaat: de kinderen te laten schaterlachen in de speeltuin! Niets meer,
niets minder.
Voorzitter… wij zien graag uw reactie tegemoet! 
Tot in de speeltuin!
Bestuur speeltuin de Bras
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Competentieprofiel bestuursfunctie Voorzitter (m/v)
De voorzitter van een vereniging is de Grote Meneer of de Grote Mevrouw*. De Grote
Baas. De ietwat ouderen onder ons zien in Baas een persoon met een dikke sigaar
tussen de lippen, voeten op tafel en met een wapperend handje zijn
ondergeschikten tot allerlei taken bewegen. Ogenschijnlijk voert hij zelf niks uit.
Is dit het beeld van een voorzitter waar vereniging Speeltuin de Bras naar op zoek is? Hoe gek het ook klinkt:
ja. Evenwel met enige nuance.
Het bestuur van de speeltuin is op zoek naar een lid dat voorzitter van het bestuur wil zijn. Iemand die de
Grote Baas wil spelen. Niet een Baas die dicteert, maar een Baas die stimuleert, motiveert, coördineert en
delegeert. Een Baas die de secretaris, penningmeester en commissieleden aanstuurt en ervoor zorgt dat
het gezamenlijk bedachte beleid wordt uitgevoerd. Om dat te bereiken, onderhoudt de Baas nauw
contact met de bestuurs- en commissieleden. Dat doet hij te allen tijde met een positieve instelling. Loopt
een bestuurslid te balen van een zekere gang van zaken, dan loopt de Baas een stukje mee, en vraagt:
“hoe zou jij het liever zien?”. Komt een commissielid er niet meer uit, dan komt de Baas erin en wijst het
commissielid waar de trap naar boven is. Dat type, dus. Een Baas die denkt in oplossingen, niet in
problemen.
Als we het over de taken van de Baas hebben, dan zijn het met name deelnames aan diverse
bijeenkomsten: bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, gemeentevergaderingen,
vertegenwoordigingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten debatteert de Baas mee met alle op dat
moment spelende speeltuinonderwerpen. De Baas luistert naar de andere deelnemers, vormt zich een
mening, husselt het geheel door elkaar en toetst het in gedachten aan de visie en het beleid van de
speeltuin. En dan… spreekt de Baas. De ene keer ligt een ieder aan zijn lippen wanneer hij met een geniaal
verbetervoorstel komt, de andere keer kan hij een ieder verbazen met een helder geformuleerde
oplossingsrichting. De Baas heeft overzicht en visie.
Als de Baas heeft gesproken, dan is iedereen blij. Heeft iedereen er zin àn. Om er tegenaan te gaan!
En de Baas…
…nadat iedereen aan de slag is gegaan en hij alleen wordt achtergelaten, reikt hij met een tevreden,
dankbare glimlach op zijn gezicht naar de sigarendoos, terwijl hij zijn benen optilt en richting bureau
beweegt.
Ben jij een Baas? Wil je de Baas zijn? Stuur dan een mailtje naar info@speeltuindebras.nl voor een
kennismaking.

* In dit profiel wordt de Baas aangeduid met “hij”, puur voor de leesbaarheid. Uiteraard kan de Baas net zoveel vrouwelijk als mannelijk
zijn.
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