
De SLAS zoekt nieuwe bestuursleden 

De Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS) organiseert sinds 1988 jaarlijks een tiental 

activiteiten voor liefhebbers van letters / woorden / teksten / gedichten / boeken. Het 

RegioCultuurCentrum Idea en Boekhandel Van de Ven participeren in de SLAS en er is een 

structurele samenwerking met Artishock. Nu, aan het eind van het seizoen 2016/2017 verlaten twee 

leden het huidige bestuur. Wij komen dan ook graag in contact met kandidaten voor de functies van 

voorzitter en algemeen lid van het bestuur. Van hen wordt verwacht dat ze enkele dagdelen per maand 

(16 à 20 uur) tijd vrij kunnen maken. En natuurlijk belangstelling te hebben voor boeken en gedichten 

en alles wat met letteren te maken heeft. Bestuurlijke ervaring is gewenst. Interesse? Mevrouw Trees 

Nelissen van Boekhandel Van de Ven in Soest-Zuid geeft graag nadere informatie.  

Nadere informatie: 

De voorzitter van de SLAS: 

 zoekt en onderhoudt contact met, de gemeente, het cultuurplatform, de zusterverenigingen, 

Artishock en Idea; 

 treedt op de voorgrond bij de opening van de SLAS-bijeenkomsten, kan in voorkomende 

gevallen interviews voorbereiden en afnemen met de auteurs; 

 zit de vergaderingen voor (circa 8 maal per jaar), is motiverend, initiatiefrijk, stimulerend en 

creatief in het bestuur; 

 is een echte teamspeler in de samenwerking met de andere bestuursleden. 

De nieuwe bestuurder in de SLAS: 

 vormt samen met de andere bestuursleden het beleid en het programma voor het komende 

seizoen. Welke auteurs, welke activiteiten; 

 is dienstverlenend voor, tijdens en na afloop van de bijeenkomsten; 

 neemt initiatieven ten aanzien nieuwe soorten bijeenkomsten / projecten; 

 is een echte teamspeler in de samenwerking met de andere bestuursleden. 

De SLAS biedt aan de nieuwe bestuurders: 

 contacten met auteurs, dichters, kunstenaars; 

 contacten met zusterverenigingen; 

 vrijheid in keuzes van de evenementen; 

 een grote inbreng in de toekomst van de SLAS. 

 

 


