Gezocht: secretaris m/v voor het bestuur van Metta Vihara

Het bestuur
Het runnen van Metta Vihara is: retraites organiseren, het gebouw verhuren
aan andere organisaties, inkomsten en uitgaven beheren en nog zoveel
meer praktische en inhoudelijke dingen. Enkele tientallen vrijwilligers dragen
daar hun steentje toe bij.
Het bestuur van Metta Vihara zet voor dit alles de lijnen uit. Ongeveer
maandelijks bespreken de bestuursleden wat er aan de orde is. Ze nemen
de nodige beslissingen.
Op dit ogenblik bestaat het bestuur uit Parina, Dhammaketu, Ksantivadin,
Bob de Pluijter.

Het secretariaat: vervanger voor Elida gezocht
Elida ondersteunt de afgelopen 3 jaar het bestuur als secretaresse bij de
bestuursvergaderingen. Ze wil haar werkzaamheden graag gaan
overdragen aan een volgende enthousiasteling.
Ze zegt zelf over haar bijdrage:
Ik heb dit werk met veel plezier gedaan en er veel inhoudelijk van
geleerd. Maar vooral de manier waarop de beoefening van
gewaarzijn en vriendelijkheid een plek heeft in het besturen van een
spiritueel centrum geeft deze ondersteunende werkzaamheden een
bijzondere toegevoegde waarde.
Stichting Metta Vihara
Telefoon: (0031) (0)114-681444
Email:
Hengstdijkse Kerkstraat 36
www.mettavihara.nl - www.mettavihara.be info@mettavihara.nl
4585AC Hengstdijk
- www.mettavihara.eu

Wat en hoe?
Vooral van belang is dat de volgende secretaris m/v van het bestuur goed
met Parina (de huidige voorzitter) kan samenwerken, omdat de functie met
name haar werk ondersteunt.
Functievereisten:
▪ Affiniteit met de doelstellingen van Metta Vihara. Verder strekt tot
aanbeveling enige affiniteit met de Triratna beweging en/of het
boeddhisme.
▪ Goede schrijfvaardigheid
▪ Nauwkeurigheid
▪ Ervaring met Word/Excel/Dropbox
▪ Gemiddeld +/- 2 dagen per maand beschikbaar voor voorbereiding
vergadering, notuleren, en uitwerken notulen, voorkomende tussentijdse
werkzaamheden en overleg met voorzitter.
▪ Het bestuur vergadert in wisselende lokaties: soms in Metta Vihara, soms
in Den Haag of Utrecht. De vergaderingen duren van 10.30-16.30 met
een lunchpauze.
▪ De vergaderdata voor 2016 zijn:
zaterdag 9 april 2016- De Meern.
zondag 29 mei 2016- locatie nader te bepalen
vrijdag 16 september 2016- Hengstdijk
zaterdag 17 december 2016-locatie nader te bepalen
Uiteraard word je zorgvuldig door Elida ingewerkt.
Als je interesse hebt of vragen, schrijf of bel ons! Ook als je denkt iemand te
kunnen aanbevelen.
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