Wij zoeken betrokken en enthousiaste bestuursleden voor het
Sociaal Fonds Amersfoort
Wil jij je als bestuurslid inzetten voor armoedebestrijding in Amersfoort?
In verband met het einde van de bestuurstermijn van enkele van onze bestuursleden, zoekt Stichting
Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) nieuwe kandidaat bestuursleden voor de portefeuille communicatie /
Fondsenwerving en de portefeuille Ontwikkelfonds/Herstructureringsfonds.
Bestuurslid Ontwikkelfonds en Herstructureringsfonds(en)
Armoede is een belangrijk thema in deze tijd, de verschillen tussen arme en rijke inwoners worden
steeds groter. De komst van een minister die armoede in haar portefeuille heeft bevestigt de urgentie
van het probleem. Amersfoort heeft een solide vangnet voor mensen in armoede, het Sociaal Fonds
speelt daarin een belangrijke rol. Het vrijwillige bestuur heeft beschikking over een budget om mensen
in armoede direct te helpen met een financieel overbrugging door middel van het Overbruggingsfonds.
En daarnaast zet het fonds zich, door middel van het Ontwikkelfonds, in voor het stimuleren en
ondersteunen van initiatieven die armoede kunnen voorkomen en verlichten. De oprichting van het
Herstructureringsfonds is daaruit voortgekomen.
SFA zoekt een vrijwillig bestuurslid dat zich in wil zetten voor innovaties op het gebied van
armoedepreventie en armoedebestrijding. Je hebt óf gaat actief op zoek naar contacten met inwoners
die initiatieven ontwikkelen op het gebied van armoedepreventie of armoedebestrijding. Je staat open
voor vernieuwing en bent bereid de lokale en nationale actualiteit te volgen op het gebied van deze
thema’s. Je zet de activiteiten van het herstructureringsfonds voort in samenwerking met Stadsring 51
en weet deze uit te breiden naar jeugd-schuldhulpverlening. Nieuwe initiatieven beoordeel je voordat
deze aan de overige bestuursleden worden gepresenteerd.
Profiel:








Heeft een sociale instelling, wil mensen ondersteunen die dat nodig hebben
Heeft beschikbare tijd, ook met regelmaat tijdens kantooruren
Communiceert gemakkelijk met alle lagen van de bevolking
Heeft netwerk in de stad Amersfoort
Zoekt samenwerking met relevante partijen
Heeft een frisse blik en kijkt kritisch mee naar gepresenteerde initiatieven

Taken en verantwoordelijkheden
 Heeft statutaire taak op verantwoorde wijze projecten te beoordelen en de realisatie
daarvan te faciliteren die ten doel hebben de armoede in Amersfoort structureel te
verminderen.
 Verantwoordelijk voor de samenwerking met Stadsring 51 met als doel het
herstructureringsfonds te laten groeien en uit te breiden met (bijvoorbeeld) een
herstructureringsfonds voor jongeren.
 Is zichtbaar bij situaties (lezingen, vergaderingen workshops) waar nieuwe projecten
ontwikkeld kunnen worden.
 Deelnemen aan de bestuursvergaderingen (elf keer per jaar)
Aanbod
Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur impact kunt maken op de situatie van
inwoners van Amersfoort die in armoede leven. Je draagt bij aan de ontwikkeling van mooie,
impactvolle initiatieven gericht op armoedebestrijding en preventie. De leden van het bestuur
ontvangen geen bezoldiging. Uiteraard zijn alle reis-, verblijfs- en andere onkosten voor het
uitvoeren van de functie declarabel.
Geïnteresseerd
Bent je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie met cv naar onze coördinator
Merlijn Deijmann via email coordinator@sociaalfondsamersfoort.nl
Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Hennie Vleugel (06 402 269 98). Hennie is vanaf 2020
voorzitter van Sociaal Fonds Amersfoort en is vanaf de oprichting bij het fonds betrokken.

