
Taken en verantwoordelijkheden
• Je bent binnen het bestuur degene die de

coördinatie heeft over de communicatie
uitingen vanuit de vereniging. Hierin weet je
wat nodig is om de leden op de hoogte te
houden met betrekking tot nieuws vanuit
de vereniging.

• Voor de werving van nieuwe leden en het
behouden van bestaande leden weet je wat
hiervoor noodzakelijk is aan activiteiten en
je geeft hier dan ook uitvoering aan.

• Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft
Villandry een aantal samenwerkingspartners.
Met hen bespreek je periodiek de voortgang
die je vervolgens terugkoppelt aan het
bestuur.

• Je bewaakt de voortgang en deadlines van
communicatieactiviteiten en rapporteert deze
op gezette tijden aan overige bestuursleden
en Ledenraad.

Competenties, skills & vaardigheden
• A� initeit met Villandry of onze doelstellingen
• Integer, energiek en daadkrachtig
• Communicatief vaardig
• Goede sociale eigenschappen
• Hands-on mentaliteit
• Vermogen om in teamverband te werken

Tijdsinvestering
Gemiddeld 3 tot 4 uur per week. 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op 
met Lisette van Ooste, 06 5200 1854.

Villandry zoekt bestuurslid communicatie

�

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’ ziektekosten-
verzekering vallen. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie of een bezoek aan de psycholoog. 
Inderdaad, behandelingen die een bijdrage leveren aan het welbevinden 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 bestuurslid communicatie. De eerste maanden 
zul je samenwerken met het huidige bestuurslid communicatie, die geleidelijk haar taken zal 
overdragen. Je draait direct als volwaardig bestuurslid mee.

Interesse?
Stuur je CV en 
motivatie vóór

31 maart 2023
naar: bestuur@ 

villandry.nl


