
Taken en verantwoordelijkheden
• Leiden van de algemene vergaderingen en 

de vergaderingen van het bestuur en leden.  
• De strategische visie van de vereniging en

de fi nanciële gezondheid van Villandry 
ontwikkelen.

• Mede opstellen van en bewaken van 
beleid- en activiteitenplan.

• Voorbereiden en leiden van de algemene 
vergaderingen en de vergaderingen van 
het bestuur en ledenraad. 

• Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, 
coördineren en het uitvoeren van bestuurs-
werkzaamheden. 

• Externe contacten (met leveranciers/partners) 
onderhouden.

• Op de hoogte blijven van maatschappelijke 
ontwikkelingen en ontwikkelingen op het 
terrein van beleid en bestuur, en het bestuur 
hiervan op de hoogte stellen.

• Je rapporteert (minimaal) twee keer per jaar 
namens het bestuur aan de Ledenraad over 
het gevoerde beleid.

• Stimuleert een goede samenwerking/
interactie met de ledenraad.

Competenties, skills & vaardigheden
• Leidinggevende capaciteiten
• Bestuurlijke ervaring
• A� initeit met Villandry of onze doelstellingen
• Vermogen om in teamverband te werken 

en daar leiding aan te geven
• Goede sociale eigenschappen
• Goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid
• IT-a� initeit is een pré

Tijdsinvestering
Gemiddeld 3 à 4 uur per week. 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op 
met Bram Schaper, 06 4527 0593.

Over Villandry
Villandry is al meer dan honderd jaar dé welzijnsvereniging van, voor en door 
medewerkers in het Openbaar Vervoer. Wat in 1907 begon als een herstellingsoord 
is uitgegroeid tot wat het nu is: een professionele vereniging die behandelingen vergoedt die 
buiten de ‘normale’ ziektekostenverzekering vallen. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie of een 
bezoek aan de psycholoog. Inderdaad, behandelingen die een bijdrage leveren aan het wel-
bevinden van medewerkers binnen het Openbaar Vervoer. Dat doen we al meer dan honderd jaar 
zonder winstoogmerk en inmiddels voor bijna 10.000 leden.

Over het bestuur
Villandry wordt bestuurd door een landelijk, zeskoppig bestuur op afstand en bestaat uit actieve 
leden die op vrijwillige basis een eigen portefeuille onder hun hoede hebben. Het bestuur wordt 
ondersteund door een IT-bedrijf, administratiekantoor en een vermogensbeheerder. 
Momenteel is er een vacature voor de functie Bestuursvoorzitter. De eerste maanden zul je als 
vicevoorzitter samenwerken met de huidige voorzitter, die geleidelijk zijn taken zal overdragen. 
Je draait direct als volwaardig bestuurslid mee.

�

Villandry zoekt bestuursvoorzitter

Interesse?
Stuur je CV en 
motivatie vóór

16 januari 2023
naar: bestuur@

villandry.nl


