Onze muziekschool heeft ons nodig.
En daarom roepen we jullie op, ouders, verzorgers en andere belanghebbenden van de
muziekschool, om na te denken over toetreding tot het bestuur van Muziekschool Boedijn als:
-

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Sinds november is het bestuur met vier enthousiaste bestuursleden uitgebreid. Samen met hen
komen wij graag in contact met aspirant bestuursleden die naast affiniteit met de muziekschool, ook
aanvullend specifieke kennis en ervaring meebrengen op onderwerpen als: financiën, management
en organisatie en netwerkbeheer. Door de ‘open’ organisatiestructuur van Boedijn is het overigens
als bestuurslid goed mogelijk om dergelijke expertise actief in te zetten middels een adviserende rol
in de organisatie.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een creatieve pleisterplaats als Boedijn waar jong, oud, leraar
en leerling samenkomen om te genieten van muziek en te leren van elkaars aandacht en
vriendschap, mede zou moeten worden bestuurd door mensen die er dichtbij staan.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het bestuur van zo’n belangrijke en breed maatschappelijke
instelling tracht een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. En tegelijkertijd regelmatig
nieuwe bestuursleden mag verwelkomen. Op die manier blijf je als organisatie dynamisch en in
contact met de dagelijkse realiteit in de stad en de dorpen er omheen. Bovendien houden de diverse
bestuursleden elkaar scherp en borgen zij met elkaar de bestuurlijke continuïteit van de
muziekschool. Niet onbelangrijk voor een organisatie die verantwoordelijkheden heeft richting haar
leerlingen, deelnemers, docenten en andere instellingen in de stad.
Een belangrijk punt van aandacht dat we niet ongenoemd willen laten is het feit dat
bestuurslidmaatschap van Muziekschool Boedijn een functie is op basis van vrijwilligheid. Dat
betekent echter niet dat de functie vrijblijvend is. Daar bedoelen we mee dat toetreding tot het
bestuur bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Gedeelde verantwoordelijkheden die
aandacht en tijd vragen. Uiteraard in een normale verhouding tot de activiteiten van mensen met
diverse andere maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Is je interesse gewekt en wil je meer weten over eventuele toetreding, dan nodigen we je van harte
uit om contact op te nemen met de werkgroep werving via bestuur@muziekschoolboedijn.nl om
samen met hen van gedachten te wisselen en wellicht te komen tot nadere kennismaking met het
bestuur.
We hopen op positieve reacties op deze oproep en sluiten af met muzikale groet,
Arnold Bakker, voorzitter.

