
Profielen voorzitter/bestuursleden VVAB en procedure benoeming

Typering bestuur
- Het bestuur bestaat uit betrokken en deskundige vrijwilligers en weet zich gesteund door bij de 

vereniging aangestelde beroepskrachten
- Heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en onderhoudt banden met de werkgroepen
- Behartigt het primaire doel van de VVAB: bescherming van de binnenstad van Amsterdam ter 

zake van monumenten, beschermd stadsgezicht, stedenbouw en leefbaarheid
- Benut alle ter beschikking staande instrumenten, variërend van ideeën aandragen en overleg tot 

protest-acties en bezwaar en beroep
- Functioneert als collegiaal bestuur en treedt eensgezind op binnen en buiten de vereniging
- Bestuursleden behartigen de belangen van de vereniging (doelbinding) en vervullen geen func-

ties die onverenigbaar zijn en/of de schijn van belangenverstrengeling kunnen oproepen en 
daarmee het onafhankelijke imago van de vereniging kunnen aantasten

Profiel voorzitter
- Affiniteit met de doelstelling van de VVAB
- Inspirerend ambassadeur (authentiek, representatief, goede spreker, breed overzicht inhoudelij-

ke ontwikkelingen op het terrein van de vereniging, bewaken positief imago)
- ‘Primus inter pares’; collegiaal leiding geven (coördineren, samenwerken, verbinden, stimuleren, 

delegeren)
- Bestuurlijke kwaliteiten, waaronder (kunnen) onderhandelen en bemiddelen
- Vergaderingen en discussies (kunnen) leiden, uitmondend in conclusies en besluiten
- Samenwerken met de beroepskrachten; werkgeversrol

Profiel secretaris
- Affiniteit met de doelstelling van de VVAB
- Bestuurlijke en communicatieve kwaliteiten
- Breed overzicht inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van de vereniging
- Inzicht in politiek-bestuurlijk krachtenveld en juridisch instrumentarium
- Schrijfvaardig
- Samenwerken met de beroepskrachten; werkgeversrol

Profiel penningmeester
- Affiniteit met de doelstelling van de VVAB
- Financiële expertise/kwaliteiten
- Contactpersoon voor alle financiële zaken
- Bestuurlijke en communicatieve kwaliteiten

Profiel overige bestuursleden
- Affiniteit met de doelstelling van de VVAB
- Expertise op een of meer terreinen van de VVAB,  waaronder (cultuurhistorisch) erfgoed, leef-

baarheid, water en openbare ruimte; daarbij strekt een disciplinaire achtergrond op het gebied 
van bijv. cultuurhistorie, architectuurhistorie, (restauratie)architectuur en/of stedenbouw tot aan-
beveling

- Expertise op juridisch gebied, i.h.b. bestuursrecht, strekt eveneens tot aanbeveling
- Bereidheid eventueel deel te nemen aan een van de vaste werkgroepen van de vereniging (als 

lid of als voorzitter); verzorgt communicatie tussen werkgroep en bestuur; kan petten scheiden
- Bestuurlijke en communicatieve kwaliteiten

Procedure
- De VVAB-leden kunnen gemotiveerd attenderen op geschikt geachte kandidaten (vacatures en 

profielen worden tijdig aan de leden kenbaar gemaakt)



- De selectiecommissie bestaat uit de secretaris/waarnemend voorzitter en een ander bestuurslid. 
Zij voeren een of meer gesprekken met kandidaten en doen een gemotiveerd voorstel aan het 
bestuur. De secretaris van de vereniging heeft een adviserende stem.

- Een informele bijeenkomst tussen de geselecteerde kandidaat en het voltallig bestuur (indien in-
pasbaar)

- Het bestuur besluit over de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering


