
Nieuw bestuurslid gezocht! 

Ondernemerscollectief Welgelegen is actief sinds oktober 2017. 

Waarschijnlijk heb je al wat van onze projecten gezien, zoals de 

bloembakken die ieder jaar de straten opfleuren, of de feestverlichting die 

aan het einde van het jaar het wat gezelliger maken. Maar ook het 

kunstwerk bij de Bridgebond en de muurschildering op het Ibis hotel. Dit wil 

niet zeggen dat het hierbij hoeft te blijven, juist nieuwe ideeën en een frisse 

blik zijn welkom. 

We opereren op een informele wijze en proberen zoveel mogelijk de 

processen en besluiten transparant te houden. Het gaat ons niet om het  

collectief op zich, maar om de wijk. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

o Remko Sietsma, Outing Holland  
o Bert ter Wal, Bridgebond 
o Marina van Huissteden, TC Domstad 
o Renske Uljee, B&B In het Voorhuis 
o Nicole Coenen is onze vaste ondersteuner. 

 

Er is een plek vrij gekomen binnen het bestuur, dus we zoeken een nieuw bestuurslid. 

Omschrijving functie bestuurslid Ondernemerscollectief Welgelegen 

• Werkzaam en/of woonachtig in Welgelegen. 

• Bereidheid en de wil om zich in te zetten voor de wijk, samen met de rest van het bestuur en 

de leden en eventueel bewoners. 

• Ongeveer 9x per jaar vergadering van 2 uur, met daarnaast de daaruit vloeiende acties, zoals 

o.a. de kerstborrel en de ALV. 

• Intentie: voor langere periode, meer dan een jaar, beschikbaar. 

Aanvullende persoonlijke kwaliteiten 

• Nieuwsgierigheid en je bent niet bang om je oordeel en mening te laten horen.  

• Enige bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk komen van pas. 

• Makkelijk verbinding kunnen maken met mensen, zowel in als buiten Welgelegen. 

• Een positieve instelling om de wijk écht verder willen helpen. 

• Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. 

 

Mocht je meer info willen of er eens met ons over van gedachten willen wisselen of het iets voor je 

is, zoek dan contact via onderstaand mailadres. 

Groet en tot ziens! 

www.welgelegen-utrecht.nl 

info@welgelegen-utrecht.nl 

facebook  
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