Geloof in verandering

Bestuurslid m/v
De Stichting Vrienden van de Hezenberg is in 1983 opgericht met als doel om het werk van Stichting de
Hezenberg te steunen. Stichting de Hezenberg wil duurzame veranderingen in de persoonlijke levens en
omstandigheden van mensen realiseren. Dit wordt gedaan met behulp van specialistische GGZbehandelingen, pastorale begeleiding en retraites. De behandelprogramma’s zijn gebaseerd op een
open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Stichting de Hezenberg beschikt daarvoor
sinds 1946 over een prachtig historisch landgoed in Hattem.
De Stichting Vrienden van de Hezenberg tracht fondsen te verwerven en activiteiten te ontplooien die
eraan bijdragen dat Stichting de Hezenberg haar doelstelling kan realiseren. Het bestuur van de Stichting
Vrienden bestaat momenteel uit drie leden en zoekt uitbreiding. Wij zijn op zoek naar personen met in
de eerste plaats een warm kloppend hart voor de Hezenberg. Met daarnaast, zo mogelijk:
•
•
•
•

Een brede maatschappelijke belangstelling en een actief netwerk
Bereidheid om als ambassadeur op te treden voor Stichting de Hezenberg
Algemene bestuurlijke kwaliteiten
Ervaring op het gebied van PR, communicatie en fondswerving is een pré

Het bestuur van de Stichting Vrienden vergadert 4 à 5 keer per jaar. Daarnaast wordt van de
bestuursleden een actieve bijdrage gevraagd voor een bepaalde taak. Naar schatting bedraagt de tijd
daarvoor een dagdeel per maand. Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventuele onkosten die door hen gemaakt
worden in de uitoefening van hun functie voor de Stichting. Er zijn geen medewerkers in dienst van de
Stichting.
Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, de heer Henk
Buitenhuis, tel. 06-46763621. Uw reactie zien wij graag per mail tegemoet op
henkbuitenhuis@planet.nl
Voor belangstellenden is er een beleidsplan en een jaarverslag beschikbaar. Meer informatie kunt u ook
vinden op de website van de Stichting: www.vriendenvandehezenberg.nl

