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Nieuwe voorzitter bestuur gezocht! 
De stichting Manege zonder Drempels in Bennekom is

in heel Nederland een begrip voor mensen met ernstige

meervoudige beperkingen. Door een speciaal huifbed

waarbij een doek over de ruggen van twee paarden

wordt gespannen, genieten onze cliënten van het

paardrijden en krijgen zij een lichaamsbeweging die

voor hen niet vanzelfsprekend is. Plezier en

ontspanning zijn daarbij belangrijk vandaar dat wij

appartementen verhuren voor deze gezinnen waar alle

medische hulpmiddelen aanwezig zijn. In verband met

de herverdeling van portefeuilles zijn wij op zoek naar

een nieuwe verbindende voorzitter. Maak jij samen met

ons het verschil? 

Met jouw energieke en verbindende inbreng zorg je

voor continuïteit en ontwikkelingspotentieel. Je zet

samen met andere bestuursleden en de manager

bedrijfsvoering de strategische lijnen uit en geeft

sturing waar nodig. Het streven is om als bestuur een

meer toezichthoudende rol te creëren zonder de

directe connectie met de manege en de praktijk uit het

oog te verliezen. Het bestaansrecht van de manege is

het warme, familiaire karakter en dat zie je terug in de

mensen die er werken. 

Samen met de manager bedrijfsvoering ben jij het

gezicht naar buiten en daarvoor zet je jouw netwerk

graag in. Deze bestuursrol is onbezoldigd en vraagt een

commitment en inzet van ongeveer 6 tot 8 uur per

week. 



Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden,

leiden en borgen van besluitvorming bij consent; 

Klankbord en eerste aanspreekpunt voor de

manager bedrijfsvoering; 

Extern netwerk onderhouden; 

Op de hoogte blijven van (maatschappelijke)

ontwikkelingen op het gebied van terreinbeheer,

gemeentelijk beleid en ontwikkelingen in de

branche;

Door-ontwikkeling organisatiekundige facetten

binnen de stichting; 

Inbouwen van reflectie, evaluatie momenten en in

passend tempo innovatie stimuleren. 

Leidinggevende capaciteiten 

Consensusdenker die kan beslissen 

Een zekere senioriteit zonder autoritair te zijn 

Bruggenbouwer pur sang 

Inzicht in sociaal-maatschappelijke vraagstukken 

Affiniteit met de doelgroep en organisatie 

Stevige netwerker en proactief in fondsenwerving 

Ruime bestuurlijke ervaring en feeling met balans

vrijwilligers & medewerkers inzet

De voornaamste taken zijn; 

Wat zoeken wij in een nieuwe voorzitter 

Is jouw interesse gewekt of wil je meer informatie? 

Bel dan gerust met Marijke te Ronde (Voorzitter a.i.)

06-333 311 52. Jouw motivatie en CV zien we graag

voor 1 maart a.s. tegemoet via voorzitter@manege-

zonder-drempels.nl
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