De Poort
Een plek van stilte en inkeer, om anderen te ontmoeten, op adem te komen, te vertrouwen op
innerlijke groei, je te bezinnen op levensvragen, ruimte te voelen, je veilig te weten én om uit te
reiken. En vooral ook: een plek van lichtheid en vreugde.
Dans, meditatie, schrijven, yoga, beweging, tekenen, stilte, zingen: het zijn verschillende wegen naar
heelheid, naar je diepste kern. We nodigen je van harte uit dit pad een stuk met ons te gaan.
Het gaan van deze innerlijke weg vraagt ook oefening en aandacht in het eigen dagelijkse leven. De
cursussen en workshops van de Poort willen hierin ondersteuning bieden.

De Organisatie
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden, waarvan drie zowel bestuurlijk als uitvoerend
actief zijn. Het is de bedoeling dat het huidig bestuur aangevuld wordt met twee nieuwe
bestuursleden. De organisatie zal gaan bestaan uit een klein betaalde staf, verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken, die ondersteund worden door vrijwilligers en stagiaires. De staf legt
tijdens bestuursvergaderingen verantwoordelijkheid af aan het bestuur.
Onze behoefte
Vanwege de behoefte aan een stevige, gezonde organisatie is Stichting de Poort, Centrum voor
zingeving en spiritualiteit op zoek naar algemene bestuursleden (onbezoldigde functie).
Wat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar bestuursleden met kennis/ervaring in het bedrijfsleven of in de
maatschappelijke sector, een relevant netwerk en affiniteit met zingeving, spiritualiteit en
persoonlijke groei. Enthousiaste bestuursleden (met of zonder ervaring) die in staat zijn om kansen
te signaleren voor samenwerking, fondsenwerving/sponsoring, advisering en ontwikkeling.
Het bestuur dient nauw betrokken te zijn bij de activiteiten. De leden functioneren op afstand, maar
denken mee met zowel korte termijn plannen als de ontwikkeling van beleid en strategie. Het
is handig wanneer je in de omgeving van Groningen woont. We komen jaarlijks zo’n 4-6 keer bij
elkaar.
Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie en je curriculum vitae naar Lodewijk van Gaalen.
poort.penningmeester@gmail.com
Ook voor vragen kan je bij Lodewijk terecht.

