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Organisatie 

Buurtkamer Corantijn is gevestigd op de hoek van de Corantijnstraat en de van Walbeeckstraat. 

De Buurtkamer is ontstaan vanuit een particulier initiatief, vanaf herfst 2012 beheert de 

Stichting Corantijnstraat 25 het pand. De Buurtkamer is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, 

buurtbewoners en anderen kunnen bij de Buurtkamer ruimtes huren voor uiteenlopende (al dan 

niet sociaal-maatschappelijke) activiteiten. De Buurtkamer draait in principe volledig op 

vrijwilligers en is niet gebonden aan de gemeente of een welzijnsinstelling.  

Om het voortbestaan van de Buurtkamer te kunnen verzekeren heeft de stichting subsidies van 

het stadsdeel ontvangen. De Buurtkamer heeft de ambitie om vanaf 2016 kostendekkend te 

zijn.  

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit twee leden, daarnaast zijn er 

nog twee bestuursleden die als adviseur op de achtergrond fungeren. Een kleine groep 

vrijwilligers verricht incidenteel hand- en spandiensten, voor het dagelijks beheer hebben we 

een vaste vrijwilliger. 

Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl.   

 

Het bestuur is dringend op zoek naar extra bestuursleden.  

 

Taken 

De taken van het bestuur zijn onder meer;  

- zorgen dat het pand altijd in verhuurbare staat is; organisatie van schoonmaak en 

noodzakelijke klusjes en zorgen voor een bijgewerkte agenda  

- acquisitie van huurders 

- verzorgen van de PR 

- het aanjagen en ondersteunen van nieuwe activiteiten 

- voeren van de (financiële) administratie en archiefbeheer 

- het waarborgen van de continuïteit voor de lange termijn 

 

In 2014 is hard gewerkt aan de verdere opbouw van de Buurtkamer, zo is onder meer een 

Bedrijfsplan gemaakt, subsidie verkregen als Wijkonderneming, de ruimte en inrichting 

verbeterd. 

 

Voor 2015 zijn er nog veel extra taken en acties, onder meer: 

- (Laten) organiseren van promotie van de Buurtkamer 

- Werven van vrijwilligers 

- Verder verbeteren van de inrichting 

- Werven van fondsen 

http://www.buurtkamercorantijn.nl/
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Profiel 

Wij zoeken: 

- Ondernemende bestuursleden van het type ‘projectleider’. Creatieve personen met ideeën, 

die zich de kaas niet van het brood laten eten.  

- Bestuursleden die zich, naast eventuele andere taken, met de strategie en het beleid bezig 

houden. Mensen met maatschappelijke betrokkenheid, ondernemersgeest én politiek-

bestuurlijk inzicht, mensen die weten hoe de hazen lopen en zich niet snel van hun stuk 

laten brengen  

 

Tijdsbesteding 

De hoeveelheid tijd die je als bestuurslid aan de Buurtkamer wilt besteden heb je voor een 

groot deel zelf in de hand. Dit hangt af van je enthousiasme om zaken op te pikken en je 

beschikbaarheid daarvoor. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen achten wij een 

tijdsbesteding van enkele uren per week minimaal noodzakelijk.  

Eventuele onkosten worden vergoed op declaratiebasis.  

 

Overige wensen 
Verder vragen wij van nieuwe bestuursleden dat zij: 

- woonachtig zijn in de Postjesbuurt  

- de buurt goed kennen en zich ermee verbonden voelen 

- bereid zijn zich voor langere tijd aan de stichting te verbinden 

- mee willen denken over de acquisitie van huurders en zich hier bij voorkeur ook actief mee 

bezig willen houden  

 

Het aanbod 

Wij bieden je:  

- een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan een veelbelovend initiatief  

- een kans om je talenten te ontplooien en om je plannen en ideeën door te ontwikkelen tot 

buurtactiviteit 

- samenwerking met een groep enthousiaste en zelfstandige mensen  

 

Reageren 

Heb je belangstelling voor één van de functies of wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Frank Alexander, tel. 06 – 49646346 of Catherina Giskes, tel. 06 – 

51359966.  

Wij horen het ook graag als je mensen kent die voor een bestuursfunctie geschikt kunnen zijn.  

 


