Vacature voorzitter Lustrum Commissie 2021/ 2022 - 50 jaar MHV
MHV is op zoek naar een enthousiaste voorzitter voor de organisatie van het 10e lustrum, dit willen
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Functieomschrijving
Als organisator van het lustrum zul je als voorzitter deze commissie voor ruim 1 jaar komen
versterken. Je primaire taak is de organisatie van de spetterende activiteiten in het lustrumseizoen
2021-2022. Jij zal een planning maken, de voortgang daarvan bewaken en natuurlijk samen met het
team deze activiteiten tot een succes maken. Tevens ben je het aanspreekpunt voor het bestuur, de
leden en de leveranciers als het gaat om het lustrum.
Uiteraard ben je niet alleen. Er zal samen met jou een commissie worden opgericht waar jij als
voorzitter in plaats zal nemen. Daarnaast kun je rekenen op ondersteuning van de bestuursleden.
Als commissie is jullie taak de organisatie van de spetterende activiteiten in het lustrumseizoen
2021-2022. Op 28 januari bestaat MHV écht 50 jaar dus die datum zal dit groots gevierd worden.
Daarnaast vindt traditioneel einde van het seizoen in juli het lustrumfeest plaats. Een eigen
‘kledinglijn’ mag niet ontbreken om dit lustrum kleur te geven. Overige activiteiten rondom het
lustrum zijn volledig naar eigen inzicht, inspiratie en plezier in te vullen. Voor lustrumevenementen
kunnen commissies bijeen geroepen worden om de lustrumcommisie te helpen in de organisatie. Als
‘startkapitaal’ voor het lustrum heeft MHV in de afgelopen 5 jaar 7.500,- euro bijeen gespaart.
Functievereisten
•
•
•
•
•
•
•

Enige kennis en affiniteit met het organiseren van (grote) evenementen/activiteiten is
gewenst voor verschillende doelgroepen/leeftijden.
Je bent in staat om het overzicht te bewaren en kan goed plannen
Je durft de leiding te nemen
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je kan je hoofd koel houden, ook als het even tegenzit.
Je bent in de gelegenheid om in de avonduren vergaderingen en activiteiten bij te wonen
gedurende de weekenden of wanneer deze worden gepland.
Je hebt de energie en drive om er een fantastisch jaar van te maken!

Dit is een unieke kans om binnen onze mooie vereniging ervaring op te doen in het leiden van een
project en het aansturen van een team. Daarnaast is het een gave kans om een lustrumjaar neer te
zetten waar iedereen nog lang over napraat!

Dit wil jij toch?!!
Specifieke vragen kun je mailen naar de Secretaris Corette Beentjes (secretaris@mhvmaarssen.nl).
Heb je interesse en wil je net zoals wij hier een succes van maken, stuur dan voor 23 juni 2021 jouw
motivatie naar bestuur@mhvmaarssen.nl. Verras ons maar!

