St. Dress for Success Leiden
Beatrixstraat 8
2316 RG Leiden
06-53 41 78 66
info@dressforsuccessleiden.nl
www.dressforsuccessleiden.nl
Winkel is geopend di-, wo-, do- en vrijdag
van 9.30u - 12.30u

Dress for Success Leiden zoekt een nieuwe voorzitter!!
Dress for Success Leiden heeft een winkel vol prachtige representatieve kleding. Kleding waarmee we,
gratis, werkzoekenden met een kleine beurs adviseren en kleden. Werkzoekenden die vervolgens vol
zelfvertrouwen op weg gaan naar hun sollicitatiegesprek voor werk, een stage of vrijwilligerswerk.
De winkel is er voor de hele regio; van de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek tot en met
Zoetermeer. We maken tevens deel uit van een wereldwijde organisatie. Alleen in Nederland zijn er al
tien winkels.
Onze missie is om economische zelfstandigheid te bevorderen. Dankzij onze (vrijwillige) enthousiaste en
deskundige winkelmedewerksters zijn onze klanten zeer tevreden, zij geven ons een 8.6; meer dan 60%
van onze bezoekers veroverden een baan.
De kleding ontvangen we van particulieren en van winkels; donaties en subsidies o.a. van gemeenten en
fondsen.
We zijn een vrijwilligersorganisatie die geregeld op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn momenteel
ongeveer 20 vrijwilligers en 2 parttime coordinatoren (totaal 16 uur)
Nu zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor ons bestuur.
Wat voor iemand zoeken we?
Je begrijpt dat een vrijwilligersorganisatie als Dress for Success geen ‘besturen op afstand’ is, maar
vraagt om bestuursleden die graag wat meer willen doen dan vergaderen! Hands on bestuur noemen we
het wel.
Je hebt dan ook wekelijks gemiddeld een uur of 4 beschikbaar, soms ook overdag.
Verder heb je natuurlijk affiniteit met onze missie en draag je graag bij aan het succes van onze
organisatie. Financieel gezond zijn en blijven is voor Dress for Succes vanzelfsprekend van groot belang.
Dress for Success staat momenteel voor een paar grote uitdagingen:
- Het verwerven van nieuwe huisvesting; eind 2019 verloopt het contract van de huidige locatie.
- Nieuwe fondsen en donateurs aan ons weten te binden
Van de voorzitter verwachten we daar een actieve en leidende rol in.
Is dit iets voor jou??
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Passchier, secretaris Dress for Success
Leiden, mapassch@xs4all.nl
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Algemene taken bestuursleden Dress for Success Leiden
•
voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
•
betrokken zijn bij de voorbereiding, de implementatie en het bewaken van de uitvoering van het
Algemeen Beleid, de activiteitenplannen, het klantenbeleid en het financiële en inhoudelijke
jaarverslag;
•
vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
•
vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie;
•
in voorkomende gevallen fungeren als contactpersoon tussen bestuur en vrijwilligers;
•
betrokkenheid tonen bij wervingsprocedures voor nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

Profiel voorzitter bestuur Dress for Success Leiden
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende
functie-eisen en taken:
De voorzitter:
•
heeft ervaring in het besturen van een vereniging/stichting en het leiden van discussies.
•
heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een organisatie of instelling.
•
is in staat de visie van de stichting uit te dragen.
•
is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en de organisatie/
vrijwilligers te bevorderen.
•
heeft betrokkenheid bij de doelgroep(en).
•
heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke of profit organisaties.
Specifieke taken:
•
vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als bij externe contacten.
•
leidt de vergaderingen van het bestuur.
•
stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast.
•
verzorgt toelichting en verdediging van het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting.

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het bestuur en van
het bestuur met de vrijwilligers bijwonen.
Juni 2018
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