Stichting Kabelnet Veendam
is op zoek naar een bestuurslid
Bent u op zoek naar:

- Een nieuwe uitdaging ?
- Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie ?
- En heeft u een goede financiële kennis ?
Dan is deze bestuursfunctie iets voor u !
De Stichting heeft als doel aan de inwoners van Veendam radio/tv, internet en
telefonie aan te bieden tegen een zo scherp mogelijk tarief. Dat doet SKV zonder
winstoogmerk en al 30 jaar!
Als bestuurslid maakt u deel uit van een bestuur van 7 personen. Het bestuur
vergadert minimaal 4-6 per jaar. In de vergaderingen wordt o.a. de financiële situatie
van de organisatie besproken waaronder de begroting, beoogde investeringen etc.

Taken en gewenste ervaring

Als lid van het bestuur:
- heeft u affiniteit met het werkterrein van SKV,
- bezit u algemene bestuurlijke kwaliteiten,
- bent u in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team,
- kunt u besturen op hoofdlijnen en kunt u de balans bewaken tussen kritisch
tegenspel en constructief samenwerken,
- bent u in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet u door het
stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden,
- heeft u ruime ervaring met het financieel beleid van organisaties,
- heeft u kennis en inzicht in financiële processen en weet u de andere bestuurders
te adviseren over jaarrekening, begroting, risico’s op vooral financieel terrein,
- onderhoudt u contact met de zakelijk directeur over de financiële voortgang en
het financieel beleid,
- brengt u gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële
zaken van SKV,
- ziet u toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële
verantwoording ( jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de zakelijk
directeur worden opgesteld,
- bent u in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de
stichting.

Overig:
-

het bestuurslid is woonachtig in de gemeente Veendam
het bestuurslid is abonnee van SKV
bestuursleden doen hun werk onbezoldigd,  
de zittingstermijn voor bestuursleden is 4 jaar, waarna het bestuurslid in beginsel
aftredend is maar periodiek daarna herbenoemd kan worden.

U kunt tot 1 februari 2019 schriftelijk reageren naar:
Stichting Kabelnet Veendam
T.a.v. de heer F.P. de Jong
Beneden Oosterdiep 65
9641 JB  Veendam
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