
Daar zijn we buren voor

Met de buurtvereniging 
een schepje erbij 
Buurtvereniging De Tuunen is voor alle 
bewoners uit De Tuunen. De buurtvereniging 
helpt je als buurt om te blijven werken aan 
een gezellige, veilige en mooie buurt. Je zorgt 
er samen voor dat je met elkaar plannen 
bedenkt én uitvoert. Omdat je samen aan 
plannen werkt leer je elkaar beter kennen. 
En met een buurtvereniging sta je ook sterker 
om plannen gefi nancierd te krijgen (bv. via 
fondsen) en nog meer vrijwilligers uit de 
buurt met elkaar in contact te brengen. 

Iedereen kan meedoen
Werkelijk iedereen kan op zijn eigen manier 
meedoen aan de buurtvereniging. Je bepaalt 
namelijk samen hoe je buurtvereniging 
er precies uit komt te zien en wat voor 
activiteiten en werkgroepen je nodig vindt. 
Er is altijd wel iets waar jij wat van af weet 
en waarbij je de buurt kunt gaan helpen. Zo 
wordt de buurtvereniging ook nog eens heel 
gezellig!

Buurtvereniging 
De Tuunen

Een buurt waar wat gebeurt
Buurtskap de Tuunen zoemt van de activiteiten 
en mooie ideeën voor de buurt. In een paar 
maanden hebben jullie, als buren, samen 
erftuinen ingericht en plannen gemaakt voor 
bijvoorbeeld een klusschuur, sportactiviteiten, 
een bijenkast en een gevoelstuin. Het is prachtig 
om zoveel enthousiasme te zien in een nieuwe 
buurt. Dat houden we graag vast. Daarom 
willen we jullie helpen met het opzetten van een 
buurtvereniging.

Penningmeester 
Buurtvereniging 
De schatbewaarder van Buurtskap 
de Tuunen
Als penningmeester beheer je het geld 
van de vereniging, leg je vast hoe het geld 
besteed wordt en zorg je voor een goede 
boekhouding. Samen met de voorzitter en 
de secretaris ben je het gezicht van de wijk. 

Dit hoort bij de functie
•  Je beheert en registreert de gelden van de 

vereniging.
• Je zorgt voor een goed fi nancieel archief.
•  Je legt tijdens de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering verantwoording af.
•  Je zorgt dat het bestuur altijd goed op de 

hoogte is. 

Hier let je op
Als penningmeester werk je mee aan 
een gezellig, veilig en mooi buurtskap. 
De komende tijd is positieve gezondheid 
een belangrijk thema in de buurt. Je 
werkt aan het opzetten van een nieuwe 
netwerkorganisatie en brengt een frisse kijk 
mee. Omdat je in een klein team werkt is er 
snel veel mogelijk. 

Dit ga je doen
Je werkt voor een nieuwe buurtvereniging 
en hebt veel ruimte om de vereniging 
vorm te geven. Je onderzoekt nieuwe 
fi nancieringsmogelijkheden voor de 
vereniging. Daarnaast heb je een aantal 
offi  ciële taken en ben je contactpersoon 
naar offi  ciële instanties zoals de gemeente 
en Woontij. 
Je krijgt als nieuwe bestuurder ook een 
introductie workshop aangeboden en je 
leert andere bestuurders op Texel kennen.

Dit krijg je er voor terug
Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen als 
bestuurder van een vereniging. Omdat de 
vereniging nieuw is en opgebouwd moet 
worden heb je volop ruimte om de vereniging 
te laten bloeien en daarmee ook De Tuunen!

Ben jij het nieuwe 
bestuurslid van 

de buurtvereniging?



Eerste stap: kies je bestuur
Iedere buurtvereniging heeft een bestuur nodig 
van in elk geval drie leden. Een voorzitter, 
die de vergaderingen leidt. Een secretaris 
die de vergaderingen mee voorbereidt. En 
de penningmeester, die op het geld van de 
buurtvereniging let. Zij ondersteunen de 
initiatieven in de wijk. Je krijgt als nieuw 
bestuurder ook een introductie workshop 
aangeboden. Om te leren wat er bij komt kijken en 
je maakt kennis met andere bestuurders op Texel.

Ook nieuwsgierig geworden?
Voor de buurtvereniging zijn er dus tenminste drie 
mensen nodig. Wil je meer weten? Kom dan naar 
het informatiemoment op dinsdag 20 oktober 
om 19.00 uur. We kunnen je dan meer vertellen 
over de bedoeling van de buurtvereniging en om 
eens van gedachten te wisselen. Omdat we, in 
verband met de cornona-maatregelen, niet met 
een te grote groep samen kunnen komen kan je de 
bijenkomst live bijwonen, of online. Meld je aan 
via www.buurtskapdetuunen.nl/buurtvereniging. 

Voorzitter 
Buurtvereniging 
Het gezicht van Buurtskap de Tuunen
Als voorzitter ben je in de buurt en daarbui-
ten het gezicht van het buurtskap. Samen 
met de secretaris en de penningmeester. Je 
bent enthousiast en gedreven, pakt graag 
aan en je luistert naar wat andere bewoners 
je vertellen. Als iemand hulp nodig heeft 
zorg jij dat het geregeld wordt.

Dit hoort bij de functie
•  Je geeft leiding aan de vergaderingen van de 

buurtvereniging.
•  Je bent het eerste aanspreekpunt voor officiële 

instanties zoals de gemeente en Woontij.
•  Je maakt samen met de secretaris de agenda 
voor vergadering.  

•  De secretaris of de penningmeester kunnen 
voor je invallen.

Hier let je op
Als voorzitter werk je mee aan een gezellig, 
veilig en mooi buurtskap. De komende tijd is 
positieve gezondheid een belangrijk thema in 
de buurt. Je werkt aan het opzetten van een 
nieuwe netwerkorganisatie en brengt een 
frisse kijk mee. Omdat je in een klein team 
werkt is er snel veel mogelijk. 

Dit ga je doen
Je werkt voor een nieuwe buurtvereniging en 
hebt veel ruimte om de spreekbuis te worden 
voor de buurt. Je gaat actief de buurt in, spreekt 
met buurtbewoners en luistert naar hun 
verhalen. Daarnaast heb je een aantal officiële 
taken en ben je contactpersoon naar officiële 
instanties zoals de gemeente en Woontij. 
Je krijgt als nieuw bestuurder ook een 
introductie workshop aangeboden en je leert 
andere bestuurders op Texel kennen.

Dit krijg je er voor terug
Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen als 
bestuurder van een vereniging. Omdat de 
vereniging nieuw is en opgebouwd moet worden 
heb je volop ruimte om de vereniging te laten 
bloeien en daarmee ook De Tuunen!

Vacatures

Secretaris 
Buurtvereniging 
De stem van Buurtskap de Tuunen
Als secretaris leg je vast wat er tijdens de 
vergaderingen besproken wordt. Je maakt 
samen met de voorzitter de agenda van de 
vergaderingen en verzorgt het jaarverslag. 
Samen met de voorzitter en de penning-
meester ben je het gezicht van de wijk. 

Dit hoort bij de functie
•  Je maakt de agenda en de notulen van de 

vergaderingen.
•  Je stelt het jaarverslag van de buurtvereniging 

op.
•  Je leest en schrijft berichten voor de 

buurtvereniging. 
•  Je houdt het archief bij van de vereniging.

Hier let je op
Als secretaris werk je mee aan een gezellig, 
veilig en mooi buurtskap. De komende tijd is 
positieve gezondheid een belangrijk thema in 
de buurt. Je werkt aan het opzetten van een 
nieuwe netwerkorganisatie en brengt een 
frisse kijk mee. Omdat je in een klein team 
werkt is er snel veel mogelijk. .

Dit ga je doen
Je werkt voor een nieuwe buurtvereniging 
en hebt veel ruimte om de vereniging vorm 
te geven. Je gaat actief de buurt in, spreekt 
met buurtbewoners en luistert naar hun 
verhalen. Daarnaast heb je een aantal officiële 
taken en ben je contactpersoon naar officiële 
instanties zoals de gemeente en Woontij. Je 
krijgt als nieuw bestuurder ook een introductie 
workshop aangeboden en je leert andere 
bestuurders op Texel kennen.

Dit krijg je er voor terug
Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen als 
bestuurder van een vereniging. Omdat de 
vereniging nieuw is en opgebouwd moet worden 
heb je volop ruimte om de vereniging te laten 
bloeien en daarmee ook De Tuunen!

Ben jij het nieuwe 
bestuurslid van  

de buurtvereniging?
De Tuunen, ’t Erf van Burg

Meld jezelf aan! 

Je kunt je ook direct aanmelden 
voor een van de vacatures via 
www.buurtskapdetuunen.nl/ 
buurtvereniging. Je kunt je 
eerste of tweede voorkeur 
aangeven voor de functies. 

En hoe gaat het dan verder? 
Tot 30 oktober 2020 kun je je 
aanmelden. Daarna plannen 
we een overleg in met de 
kandidaten, medewerkers 
van de gemeente en Woontij. 
Om kennis te maken en te 
delen. Wanneer er meerdere 
kandidaten zijn voor dezelfde 
functie gaan we hierover met 
elkaar in gesprek.


