KBZON zoekt ter versterking van haar bestuur 2 nieuwe bestuursleden (een penningmeester
en algemeen bestuurslid) met kennis van en ervaring met de volgende aandachtsgebieden:

- administratie en financiën
- organisatie en HRM
- processen, ict en onlinedienstverlening

Doel
Het doel van de KBZON is het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van het samen
zingen in Nederland. Dat doen we door:
- het ontzorgen van koren en koorbesturen door het aanbieden van adequate diensten,
producten en kennis
- het bijdragen aan de ontwikkeling en het zingplezier van koren en besturen door het
faciliteren van uitwisseling en ontmoeting.
- het ondersteunen en inspireren van koren en besturen door advisering en het aanbieden
van cursussen en workshops.
- samen te werken met partners binnen en buiten de koorwereld.

Ambitie
Onze ambitie is de ondersteuning van koren en zangensembles te versterken en nog dichter
bij koren te brengen. Daarvoor werkt de KBZON aan voortdurende vernieuwing van het
aanbod en de (digitale) dienstverlening, afgestemd op bestaande en nieuwe koorvormen.

Tijdsbesteding
- het bestuur vergadert circa 6 a 7x per jaar in regio Helmond
- bestuursleden zijn inhoudelijk betrokken bij minimaal één intern project
- jaarlijkse aanwezigheid bij ALV
- incidentele vertegenwoordiging van KBZON bij haar leden (landelijk)

Competenties
Van onze bestuursleden worden de volgende competenties gevraagd:
- managen, plannen en organiseren
- inspireren & motiveren
- representeren
- probleemanalyse
- samenwerken
- organisatie betrokkenheid

Ervaring met het besturen van verenigingen en bekendheid met de koren (wereld) is
wenselijk. Een visie op de ontwikkeling van verenigingen, zingen in koorverband en online
dienstverlening geeft een duidelijke meerwaarde voor het bestuur. De leden van bij de
KBZON aangesloten koren genieten de voorkeur.

Heeft u interesse om het bestuur van KBZON te komen versterken dan kunt u hiervoor een
mail sturen aan : info@kbzon t.a.v. Piet Roorda.

We ontvangen dan ook graag een CV met korte motivatie. Wilt u eerst meer informatie, dan
kunt u contact opnemen via het bureau (0492-387223). Een van de zittende bestuursleden
zal dan contact met u opnemen.

