
                                                                                                                                                                              

 

       

Format vacature Talentenbeurs Amsterdam West 

De naam van uw organisatie: 

Buurtkamer Corantijn – Corantijnstraat 25, 1058 DB  Amsterdam 

De naam van de vrijwilligersvacature: 

BESTUURSLID 
 

Het aantal personen dat u hiervoor zoekt: 

3 
Taakomschrijving: 

Buurtkamer Corantijn wordt geëxploiteerd door de Stichting Corantijnstraat 25. Deze 

stichting heeft nu een te klein bestuur en zoekt daarom nieuwe bestuursleden. 

De taken van het bestuur zijn onder meer: 

• Zorgen dat het pand altijd in verhuurbare staat is; organisatie van schoonmaak en 

noodzakelijke klusjes, inkoop 

• Acquisitie van huurders 

• (Laten) verzorgen van de PR en promotie van de Buurtkamer 

• Deelnemen in diverse netwerken gerelateerd aan de activiteiten in de Buurtkamer 

• Aanjagen en ondersteunen van nieuwe activiteiten 

• Voeren van de (financiële) administratie en archiefbeheer 

• Waarborgen van de continuïteit voor de lange termijn 

• Werven en behouden van vrijwilligers 

• Werven van fondsen en aanvragen van subsidies. 

We proberen zo veel mogelijk van deze taken uit te besteden bij vrijwilligers waarbij het 

bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Wat voor kennis en vaardigheden zijn er nodig? 

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 

bezighouden.  

• 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. 

• Bestuursleden die wonen in de Postjesbuurt of in ieder geval affiniteit met deze 

buurt hebben, en bereid zijn zich voor langere tijd aan de Stichting te verbinden. 

Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug? 

• 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 en de Buurtkamer te ontwikkelen tot echte 

wijkonderneming. 

• Samenwerking met een groep enthousiaste en zelfstandige mensen 

• Je verrijkt je CV en laat je maatschappelijke betrokkenheid blijken  

• Eventuele onkosten worden vergoed op declaratiebasis. 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 

De Buurtkamer in de Corantijnstraat 25 is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, een 

plek waar mensen samenkomen, op ideeën komen en in actie komen. Buurtbewoners 

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

sociaal-maatschappelijke) activiteiten. De Buurtkamer draait volledig op vrijwilligers en 

is niet gebonden aan de gemeente of een welzijnsinstelling. Zonder vrijwilligers kan de 

Buurtkamer niet blijven bestaan! 

Werktijden: 

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. 



                                                                                                                                                                              

Uw contactgegevens: 

Frank@BuurtkamerCorantijn.nl 

Frank Alexander 

06-49646346 

Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl 
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