De Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Leeuwarden
en Tytsjerksteradiel. De stichting heeft 5 vestigingen in een werkgebied van 140.000 inwoners.
De stichting is een professionele organisatie met een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is
voor de algehele gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleid vast en toetst de
uitvoering van het beleid. De organisatie bevindt zich momenteel in een transitiefase naar een nieuw
en toekomstbestendig bibliotheekconcept. Begin 2018 verhuist de centrale bibliotheek Leeuwarden
naar een geheel nieuw onderkomen in de monumentale Blokhuispoort.
De bibliotheek is de plek waar iedereen vrij en ongedwongen binnen kan komen; de lokale poort tot
kennis, een leven lang leren, culturele ontwikkeling, informatieverwerking en vrijheid van
meningsvorming zowel voor individuen als voor groepen. Als actieve verbinder tussen mensen en
bronnen is de bibliotheek uniek en onderscheidend. Vrijheid, voorspoed en persoonlijke ontwikkeling
zijn fundamentele waarden. Goed geïnformeerde burgers zijn de dragers van de democratie en
maatschappelijke participatie. Vrij toegankelijke informatie, toegang tot educatie en zelfontplooiing
zijn basaal voor de ontwikkeling van democratische waarden.

Wegens het beëindigen van de zittingstermijn is de Raad van Toezicht op zoek naar

Een lid voor de Raad van Toezicht
We zoeken kandidaten met/die:









affiniteit met de openbare bibliotheek
ervaring in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol, in het bijzonder op het gebied van
onderwijs
het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de
directeur-bestuurder voorgelegde zaken en om het beleid van de organisatie te kunnen
toetsen
onafhankelijk een eigen oordeel kan vormen maar in staat is de adviserende en
toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
voldoende inzicht om jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse financiële en algemene
rapportages te kunnen interpreteren
vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de
directeur-bestuurder
woonachtig is in het werkgebied van de bibliotheek, bij voorkeur in de gemeente
Tytsjerksteradiel.

De Raad van Toezicht komt ca. 6 keer per jaar bijeen.
Meer informatie over de rol van de Raad van Toezicht bij de Bibliotheken Midden-Fryslân leest u op
de website www.sbmf.nl onder ‘over ons’.
Nadere toelichting kunt u krijgen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. R.E.J. Veldhuyzen
van Zanten, tel. nr. 058 – 2887750.
U kunt uw brief met cv, vóór 18 november 2017, mailen naar: r.groenhof@sbmf.nl.

