GEZOCHT! LID RAAD VAN TOEZICHT FINANCIEN M/V
Wij zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht. Het termijn van het huidige lid met de portefeuille
financiën loopt af per juli aanstaande.
Wij zoeken iemand met een ondernemend karakter en bij voorkeur uit de regio groot Alkmaar.
De persoon die wij zoeken heeft ervaring met financiën en algehele bedrijfsvoering. Iemand die naast
inhoudelijke expertise graag een positieve bijdrage wil leveren aan toerisme en gastheerschap in onze
prachtige regio.
De financiële positie van stichtingen zoals de Regio VVV staan al jaren onder druk, zo ook bij ons. De
solvabiliteit en liquiditeit zijn voldoende. De rentabiliteit en het financiële toekomstperspectief zijn belangrijke
aandachtgebieden. De stichting heeft een zelfstandig bevoegd directeur-bestuurder die verantwoording
aflegt aan de RvT. De handelingen, doelstellingen, resultaten en ambities worden door hen goed in de
gaten gehouden. De RvT heeft voor haar taak en verantwoordelijkheid kennisgenomen van de Governance
Code.
De Raad van Toezicht van Regio VVV Hart van Noord-Holland bestaat uit een voorzitter en drie andere
leden, allen voortgekomen uit het bedrijfsleven en/of openbaar bestuur.
ONS PROFIEL
“Stichting VVV Hart van Noord-Holland verwelkomt bezoekers namens de regio en biedt hen alle
informatie over onze prachtige regio. Wij dragen bij aan de ervaring en beleving van de bezoeker.”
Wij zijn een regionale VVV in het geografische gebied van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Uitgeest en in samenwerking ook de Kop
van Holland. Goed voor meer dan 180 dorpen en steden in tientallen gemeenten. De regionale VVV is al
ruim 120 jaar actief en wil bezoekers een warm welkom heten en informeren over alle
vrijetijdsmogelijkheden.
Wij hebben één vaste VVV-winkelvestiging in Alkmaar, een aantal eigen mobiele informatiepunten (Info on
the Go) en ruim 25 VVV-informatiepunten welke zijn ondergebracht bij ondernemers in de regio.
Wij geloven in de kracht van een warm ontvangst, een waarde van mens tot mens. Wij ervaren iedere dag
weer dat goed informeren en inspireren leidt tot een nog mooiere beleving van een bezoek. Uit onderzoek
en ervaring blijkt dat goed gastheerschap leidt tot grotere uitgaven van de bezoekers.

Regio VVV Hart van Noord-Holland | Waagplein 2 | 1811 JP | ALKMAAR
www.vvvhartvannoordholland.nl | info@vvvweb.nl | tel +31 72 52 70 872 | fax +31 72 51 17 513
KvK-nr.: 41240685 | BTW-nr.: NL8067.24.092.B01 | IBAN: NL50 RABO 0161 7411 26 | BIC: RABONL2U

ORGANISATIE
Als organisatie proberen wij met de tijd mee te gaan, wij zijn het traditionele gastheerschap aan het door
ontwikkelen en herdefiniëren tot een eigentijds en efficiënt onderdeel van (city)marketing.
Onze strategie terug naar de basis van gastheerschap en informatievoorziening vanuit onze vestiging in
Alkmaar. Samenwerkingen buiten Alkmaar maken het voor ons zinvol en haalbaar om het warme welkom
en de goede informatievoorziening in de regio te kunnen blijven bieden.
Sinds een paar jaar werken wij samen met de nieuwe regionale marketingorganisatie Holland boven
Amsterdam. Daarnaast werken wij samen met diverse (city) marketingorganisaties zoals Alkmaar Marketing,
Hoorn Marketing, Bureau Toerisme Laag Holland, Amsterdam Marketing, VVV Enkhuizen, VVV De Rijp.
ONDERWERPEN VAN TOEZICHT DOOR DE RvT:
•
Doelstelling en resultaten van de stichting
•
De uitvoering van het beleid door de directeur
•
Het adviseren van de directeur en optreden als klankbord
•
Het functioneren als werkgever voor de directeur
•
Belangrijke externe ontwikkelingen
•
Het contact met belangrijkste stakeholders
•
Het beoordelen van de financiën en het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag
•
Het nemen van in statuten en reglementen toegewezen beslissingen, zoals strategische -,
organisatorische -, investerings- en performancebeslissingen
•
De statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht
FUNCTIE-EISEN:
•
Ondernemend van geest wat terug te zien is in werkwijze en benadering
•
Geïnteresseerd in - en betrokken bij de rol en het belang van de stichting
•
Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijkheid, dan wel strategisch bestuurlijke inzichten)
•
Bij voorkeur financiële achtergrond
•
Ervaring op het gebied van ondernemerschap en/of bedrijfsvoering is een pré
•
Economisch juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten bij de processen binnen de
organisatie is een pré
AANVULLEND:
•
Bekend met omgeving Noord-Holland Noord
•
Kandidaten hebben geen financiële betrekkingen tot de VVV, de leden van de RvT, de directeur
en/of – de medewerkers
•
De functie vraagt twee dagdelen per maand, binnen en buiten kantooruren
•
Er moet rekening worden gehouden met 6 tot 8 vergaderingen per jaar, waar tegenover een
presentievergoeding van € 200 bruto per vergadering staat
•
Leden van de RvT worden niet in dienstverband benoemd

REAGEREN?
Sollicitaties kunt u richten aan mevrouw Oosterop via h.oosterop@quicknet.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Timmermans via peter@vvvweb.nl / 0624764356
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