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HOOD zoekt nieuwe bestuursleden   

HOOD gaat veranderen. Een van de veranderingen is dat er een heel nieuw 
bestuur komt.   
Daarom is HOOD op zoek naar nieuwe bestuursleden die vanaf juni 2019  
de veranderingen binnen HOOD vorm willen geven. 
 
Wat houdt het bestuurslidmaatschap in?  
Als bestuurslid kom je op voor de belangen van de huurders van Ons Doel,  bij Ons Doel en 
waar nodig ook met de gemeente Leiden. Belangrijk is dat het bestuur van HOOD de huurders 
van Ons Doel en de bewonerscommissies zoveel mogelijk betrekt en informeert. Waar mogelijk 
kan het HOOD-bestuur ook taken delegeren. Als bestuurslid zorg je ervoor dat huurders zich bij 
HOOD betrokken voelen en HOOD beter bereikbaar en meer zichtbaar is. 

Wie kan bestuurslid van de HOOD worden? 
Iedere huurder van Ons Doel kan zich daarvoor kandidaat stellen. Of u nu lid bent van HOOD of 
geen lid van HOOD, dat maakt in dit geval geen verschil. Wij zoeken belangenbehartigers die 
graag willen verbinden, die midden in de samenleving staan en open staan voor nieuwe ideeën. 
Je durft nieuwe dingen te proberen en de huurders daarbij te betrekken, bent bij voorkeur 
huurder van Ons Doel en bent betrokken bij alles wat huren aangaat. Inhoudelijke kennis van 
wet- en regelgeving, het functioneren van een woningcorporatie of gemeente etc. is niet 
noodzakelijk, een gezond verstand wel. Je bent in staat om signalen die je krijgt om te zetten 
naar beleidsadviezen voor Ons Doel. Je kunt helder denken en praktisch communiceren 

Wilt u zelf niet in het bestuur, maar kent u iemand die dat goed zou kunnen? Tip hem of haar 
dan over deze kans.  

Wat levert het bestuurslidmaatschap je op? 

 Een boeiende en uitdagende functie  

 op de hoogte zijn van de meest actuele zaken en ontwikkelingen rop het gebied van 
Wonen  

 Inspirerend overleg over te nemen stappen om de belangen van de huurders van Ons 
Doel vooruit te helpen 

 Mogelijkheden voor cursussen of deelname aan activiteiten of bijeenkomsten 

 Opent deuren die anders gesloten zouden blijven 

 Inspirerende contacten en vergroting van je netwerk 

 Een vrijwilligersvergoeding 

 Veel ervaring en hopelijk veel plezier! 

 Nieuwsgierig geworden?   
Kom dan naar onze inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden op woensdagavond 14 mei van 
19.30 tot 21.00 uur in Buurtkamer De Meelbox, Looiersplein 5.Wilt u daar niet op wachten?  Bel 
dan met Marlies Bodewus. Zij is de ondersteuner van de transitiecommissie en bereikbaar via 
nummer 06-51058814.  
  
Solliciteren?  Zorg dan dat uw reactie vóór 18 mei bij ons binnen. U kunt uw reactie sturen naar  
hoodleiden@gmail.com  In week 21 en 22 zijn de sollicitatiegesprekken gepland. 
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