Vacature bestuurslid Republikeins Genootschap
Het bestuur van het Republikeins Genootschap is op zoek naar een of
meerdere nieuwe bestuursleden.
Het doel dat we willen bereiken is om van Nederland op democratische
wijze een republiek te maken. Dat is een formidabele opgave. We
beschikken over een aanhang van 6.000 leden en sympathisanten die
we willen uitbreiden en activeren. Veel communicatie verloopt via
(social) media. We reageren op nieuws in de media, maar nemen ook
eigen initiatieven zoals onderzoeken en acties. Zo hebben we via een
crowdfunding actie het onderzoek naar de kosten van de monarchie
gedaan met veel landelijke publiciteit. Maar we informeren ook over hoe
een republiek in Nederland kan functioneren door ongerijmdheden aan
de kaak te stellen.
Het bestuur vormt een team dat het beleid bepaalt in afstemming met de
ledenvergadering. De ambtelijk secretaris voert veel activiteiten uit, maar
moet daarbij ondersteund worden door bestuursleden met allerlei kennis
en talenten. We zoeken dan ook vooral naar doeners die:
 Een hart voor de republiek hebben
 Ervaring hebben met het organiseren van een vereniging
 De media kritisch volgen en weten te doorgronden
 Relevante (historische) kennis hebben voor de toekomst
 Een vlotte pen hebben om goed te kunnen communiceren
 Het spannend vinden om tegen de stroom in te roeien en de onderste
steen boven te krijgen
 Ideeën voor activiteiten hebben en die mee willen organiseren

Samengevat: jij maakt de vereniging. We vergaderen maandelijks
centraal in Utrecht, maar in toenemende mate ook via Skype. Veel
contacten gaan via email of app. De ambtelijk secretaris is de spil in de
vereniging, het bestuur faciliteert en ondersteunt hem.
Heb je interesse, neem contact op met voorzitter Hans Maessen door
met hem te bellen 06-55-792750 of een email te sturen,
hans.maessen@thooren.com. Hans beantwoordt graag je vragen. De
kandidaatstelling als bestuurslid kan dan tijdens de ledenvergadering op
12 januari 2019 plaatsvinden.

