Profielschets voorzitter Beheersgroep
De Vurherd
De Vurherd is een gemeenschapshuis dat dienst
doet als thuishaven voor verenigingen, dorpsactiviteiten, verenigingsactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten en als vergaderlocatie.
De Vurherd is voornamelijk gericht op Lieropse activiteiten, maar biedt ook mogelijkheden aan niet
Lierop gebonden activiteiten. Om dit alles in goede banen te leiden is een beperkt team van
parttimers in loondienst waaronder de beheerder, ondersteund door een poule van vrijwilligers.
Naast ruimtes voor vergaderingen, repetities, voorstellingen, bijeenkomsten en educatie is er ook
een foyer waar gebruikers en bezoekers koffie kunnen drinken of van een drankje genieten. Naast de
Vurherd valt ook de recreatiezaal en bijbehorende ruimten van het tegenovergelegen Henricushof
onder De Vurherd.
De Vurherd wordt voor het gebouw en de exploitatie beheerd door Beheersgroep en valt als
werkgroep onder verantwoordelijkheid van Stichting Belangengroep Lierop. De Beheersgroep
bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, beheerder De Vurherd, technisch specialist,
contactpersoon Henricushof en technisch ondersteuner beheerder. De functies zijn onbezoldigd.

De voorzitter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geeft leiding aan de vergaderingen van de Beheersgroep. Deze vergaderingen worden
éénmaal per maand gehouden, met uitzondering van de vakantieperiode,
maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van Belangengroep Lierop. De Belangengroep en
de Beheersgroep bepalen samen het te voeren beleid aangaande De Vurherd,
verantwoord dit beleid indien nodig of gewenst, aan de Belangengroepvergadering,
heeft de rol van werkgever van de in dienst zijnde medewerkers en vrijwilligers. De CAO
Welzijn is leidend in de te voeren arbeidsvoorwaarden,
heeft de leiding bij sollicitatieprocedures en in/uit dienst situaties,
is contactpersoon en samen met de Beheerder onderhandelaar over het contract met de
drankenhandel,
is contactpersoon voor het Dagelijks Bestuur van Belangengroep Lierop,
voert samen met de beheerder gesprekken met derden en verenigingen wanneer het
projectmatige activiteiten of niet reguliere afspraken betreft,
geeft leiding aan de visie die Belangengroep Lierop heeft aangaande gemeenschapshuis De
Vurherd en Henricushof.

