Historische Vereniging Vleuten, De Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn

BESTUURSLID ONDERZOEK EN EDUCATIE
Waar draag je aan bij?
Je steunt de missie van Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens en Leidsche
Rijn om het culturele erfgoed van ons leefgebied te behouden en uit te dragen zodat
bewoners hiervan kunnen genieten. We zijn een actieve vereniging met ruim 840 leden. We
geven onder meer een prachtig en informatief historisch tijdschrift uit, beheren een
documentatiecentrum en website, participeren in educatieve projecten in het lager- en
middelbaar onderwijs en in het toonaangevende Castellum Hoge Woerd. Daarnaast
organiseren wij excursies en lezingen en presenteren wij ons op lokale evenementen zoals;
braderieën in de wijken en tijdens “Open-Monumentendag”.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een bestuurder die een regie rol heeft op het gebied van kennis-, onderzoeks- en
educatie ontwikkeling binnen het leefgebied van de vereniging.
Binnen het bestuur ben je voorzitter van de commissie Onderzoek en educatie. We zien
daarnaast graag dat je ook bestuurlijk meedenkt over te ontplooien activiteiten en het te
voeren beleid.
Hiervoor onderhoud je de contacten met Castellum Hoge Woerd op het gebied van onderzoek
en educatie en neem je deel aan de Programmacommissie Museum van Castellum Hoge
Woerd.
We zoeken iemand met goede communicatieve vaardigheden, die zelfstandig kan werken.
Je bent proactief, maar kunt zeker ook goed samenwerken met andere vrijwilligers.
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Wat bieden we?
Samen met andere enthousiaste vrijwilligers ga je je inzetten voor de continuïteit van de
vereniging. We zijn ook financieel een gezonde vereniging die door inkomsten uit de vele
activiteiten zichzelf voor een groot deel kan bedruipen. Het is een onbezoldigde functie
waarin je veel inbreng hebt en maatschappelijke waarde toevoegt.
Reageren?
Heb je interesse? Mail dan een korte motivatiebrief met CV naar: harryvdmeer@gmail.com
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Ingrid Horst, bestuurslid
Onderzoek en educatie (ingrid.horst01@gmail.com).
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