
Stichting Present Assen zoekt versterking!  
 

 
Het bestuur 
Het bestuur van Stichting Present Assen bestaat op dit moment uit drie personen en is eindverantwoordelijk voor 
activiteiten op het gebied van financiën, beleid en werkgeverschap. Naast het onderhouden van bestuurlijke 
contacten met Stichting Present Nederland heeft het bestuur een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen 
en onderhouden van het netwerk met kerkbestuurders, overheid en maatschappelijke organisaties. 
 
 
Wij zoeken enthousiaste mensen die: 

• achter de visie, werkwijze en doelstellingen van Present staan; 

• zich willen inzetten achter de schermen om al het vrijwilligers werk mogelijk te maken 

 
 

Wie wil voor ons administratief werk verrichten: 

 
Je staat met name in contact met de Penningmeester en zorgt dat inkomende facturen betaald worden en dat 
eenmalige en terugkerende uitgaande facturen worden verzorgd. Je houdt de administratie van de stichting op 
orde. 
 

Je hoeft niet deel te nemen aan vergaderingen maar bent wel van harte welkom bij bestuursvergaderingen en je 
wordt onderdeel van het vaste team Present vrijwilligers 
 
 
Ons aanbod:  

• alle activiteiten vinden plaats in en om Assen. Je hoeft dus nooit ver te reizen; 

• een uitdagende vrijwilligersfunctie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie.  
 

Kortom: een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in de stad gebeurt, met name in het 
sociale domein.   
 
 
Interesse? 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over deze functies? Neem dan contact op met: 
Pieter Schuurman; penningmeester Present Assen. 
E: pieter.schuurman@presentassen.nl 
M: 06 20 25 22 87 
 
Voor meer info. over Stichting Present Assen kijk op: www.presentassen.nl 

Stichting Present slaat al ruim 15 jaar een brug tussen mensen die iets te bieden 

hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vertrekpunten bij onze 

werkwijze zijn: tijd, gaven en talenten van mensen die van betekenis willen zijn voor 

de ander. Vanuit de missie makelaar te zijn in sociale betrokkenheid wil Stichting 

Present in Assen verbindingen leggen en een beweging op gang brengen waarbij 

steeds meer mensen het gewoon vinden om naar elkaar om te zien. Hierin werken 

wij altijd samen met professionals van zorg- en welzijnsorganisaties. Het zijn deze 

organisaties die ons de hulpvragen aanleveren, zodat die hulp ook bij de juiste 

mensen terecht komt. 

http://www.presentassen.nl/

