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Profielschets voor kandidaten bestuursleden Stichting Pilgrim Harbour 
 

• Zij / hij heeft wortels in en/of een specifieke binding in de wijk Delfshaven. En 
is bij voorkeur woonachtig in Delfshaven. 
Heeft kennis van bestuurlijke en organisatorische zaken en beschikt over een 
in te zetten netwerk.   

• Heeft de mogelijkheden en de intentie (in tijd en kennis) om er zelf mee aan 
de slag te gaan, gemiddeld 4 uur per week. 

• Heeft interesse voor een onderscheidend thema, zoals o.a. kunst & cultuur, 
erfgoed & geschiedenis, educatie, ondernemerschap. 

• Houdt via een eigen netwerk met bewoners, ondernemers, en instellingen in 
de wijk contact en houdt de belangen van deze doelgroepen goed in het oog 

• Is bereid om aan een van de in te stellen werkgroepen rondom genoemde 
thema`s haar / zijn medewerking te verlenen en de ‘linking-pin’ te zijn met het 
bestuur. 

• De voorkeur gaat uit naar vrouwelijke en / of kandidaten die verbinding 
hebben met een of meer culturen vertegenwoordigd in Delfshaven. 
 

Bestuurssamenstelling 
 
We streven naar een bestuur van 5 à 7 leden. Van de huidige bestuursleden willen 
Rieme Wouters, Hugo Bongers en Harrie Schoonewille hun termijn verlengen. Bij de 
kandidaatselectie zullen we streven naar een verdeling van mensen naar de rol en 
taak, die het best past bij de mens en in het bestuursteam. Aftredend zijn: Wouter 
Wefers Bettink, Teun Grinwis en Ted Poot.  
Het is onze ambitie om in januari 2021 te komen tot een nieuwe 
bestuurssamenstelling, zodat we in 2021 voortvarend aan de slag kunnen gaan. 
 
Onze visie en doelstelling 
 
Historisch Delfshaven is onderdeel van Delfshaven en heeft veel potentie. Een 
historische plek die het verdient om weer op haar juiste waarde te worden geschat. 
Niet alleen door haar bezoekers maar ook door gemeentelijke bestuurders en 
beslissers. 
 
De inzet van het bestuur is om Historisch Delfshaven meer op de kaart te zetten. 
Bewoners wonen er graag, ondernemers werken er graag en bezoekers/toeristen 
komen en gaan. Met name de bezoekers uit Rotterdam en haar omgeving komen er 
graag. 
 
Onze strategie als bestuur laat zich als volgt beschrijven: 
 
We richten ons op Historisch Delfshaven als kerngebied met haar bewoners, 
ondernemers en instellingen en zoeken daarbij de aansluiting en verbinding met 
omliggende wijken als Coolhaveneiland en Bospolder/Tussendijken. Een bijzonder 
gebied voor ons is het M4H (Merwe Vierhaven gebied) waar kunstzinnigheid en 
ondernemerschap met veel jonge mensen bloeit. 
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We zoeken daarbij de samenwerking op en bieden ondersteuning als dat wordt 
gevraagd. 
Kleinschaligheid van de te ontwikkelen activiteiten staat voorop en passen bij de 
maat van Delfshaven 
De thema`s waarvoor wij ons willen inzetten moeten leven en aansluiten bij de 
inwoners van Delfshaven dan wel door hen worden aangedragen. 
We opereren als een autonoom bestuur en dragen zorg voor een kwaliteitsaanbod. 
Herhaalbaarheid, te zien als duurzaamheid van de te organiseren activiteiten staan 
voorop. 
 
Mocht u zich aangesproken voelen tot wie we zijn en waar we voor staan, aarzel dan 
niet op te reageren op: secretaris@pilgrimharbour.nl en we nemen snel contact met 
u op. 
 
 
Rieme Wouters, namens bestuur Stichting Pilgrim Harbour 
8 december 2020 
 
www.pilgrimharbour.nl 
 


