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Bestuursfunctie AEGEE-Nijmegen: President

Werkzaamheden President 

- Het voorzitten van bestuursvergaderingen

- Het opmaken van agenda’s van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen

- Het overzicht bewaren van alle verenigingszaken en als vangnet fungeren indien

nodig

- Naar buiten treden als het gezicht van AEGEE-Nijmegen op lokaal en indien nodig Europees

gebied

- Zorgen dat alles op orde is binnen de vereniging

- Aanwezig zijn bij de meerderheid van de activiteiten van AEGEE-Nijmegen

- Adequaat reageren op crisismomenten

- Contact onderhouden met de adviesorganen

Algemene bestuurswerkzaamheden 

- Aanwezig tijdens de wekelijkse borrel (woensdagavond)

- Aanwezig tijdens het tosti-uur (1 keer per week rond lunchtijd)

- Het draaien van de afgesproken office-uren (minimaal 1 keer per week van 16.00-18.00)

- Deelnemen aan de Nedertop vergaderingen

- Het uitvoeren van algemene bestuurstaken, waaronder het onderhouden van de Office, het 
verzorgen van een activiteitenprogramma voor de leden en het bijwonen en controleren van 
deze activiteiten

Wij zoeken bij voorkeur iemand die: 

- Lid is van AEGEE-Nijmegen

- Commissie-ervaring heeft

- Een spontane, toegankelijke en open persoonlijkheid heeft

- Innovatief, oplossingsgericht en ruimdenkend is

- Een onpartijdig karakter heeft en kan bemiddelen

- In een team samen kan werken, maar wel leiding durft te nemen

- Kan plannen en overzicht kan bewaren

- Prioriteiten kan stellen

- In staat is om zich aan deadlines te houden en deze voor zichzelf en anderen
te stellen

- Sterke communicatieve vaardigheden heeft

- Niet bang is om (bestuurs)leden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden

- Verantwoordelijkheid durft te dragen

- Taken evenredig kan verdelen en kan delegeren

- Niet bang is in het openbaar te spreken
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De werklast van deze functie wisselt sterk per periode, maar is gemiddeld 40 uur per week. Voor het 

bestuursjaar 2021-2022 zijn bestuursbeurzen aan te vragen. De bestuursperiode loopt van 1 

september 2021 tot 1 september 2022. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ilse 

Driessen: president@aegee-nijmegen.nl 


