Vacature
Twee algemeen bestuursleden
Present: een groeiende beweging
Al meer dan 15 jaar lang slaat Stichting Present een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen worden. Vanuit haar christelijk-sociale wortels en dankzij haar unieke
werkwijze bouwt Present aan een groeiende beweging van mensen die het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien. We kennen al een mooie landelijke dekking, maar hebben de wens voor
uitbreiding in met name het Zuiden van het land.
Jaarlijks zetten tienduizenden mensen zich vrijwillig via Present in voor mensen die die hulp goed
konden gebruiken. Daarmee maken we de strijd tegen armoede en eenzaamheid niet alleen effectief,
maar voor alle betrokkenen waardevol.
Wil jij mede vorm geven aan deze betekenisvolle beweging?
Het bestuur van Stichting Present Nederland geeft strategisch en beleidsmatig vorm aan deze
dynamische beweging. Het bestuur bestaat uit zeven vanuit een christelijke levensovertuiging
maatschappelijk betrokken bestuursleden en wordt secretarieel ondersteund door het landelijk bureau.
Vanwege het aanstaande vertrek van twee bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Gelet op de vraagstukken die er liggen zijn we op zoek naar minimaal één bestuurslid met kennis van en
affiniteit met het bedrijfsleven/ sociaal ondernemer: iemand die kan omgaan met sturen in veranderende
omstandigheden. Het bestuurswerk is onbezoldigd.
We zoeken jou!
Herken je je in onderstaand profiel? Dan zoeken we jou!
•
Je wilt jouw talenten graag inzetten voor een brede betekenisvolle beweging in Nederland;
•
Je bent gewend op strategisch en beleidsmatig niveau mee te denken;
•
Je hebt affiniteit met het sociaal-maatschappelijk domein (de transities in zorg en welzijn);
•
Je hebt een relevant netwerk en wil dat graag aanwenden voor Present;
•
Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken we met name jonge mensen, vrouwelijke
bestuurders en mensen met een niet Nederlandse culturele achtergrond.
Wat vragen we van je?
Als landelijk bestuurslid verwachten we dat je:
•
Actief deelneemt aan zes bestuursvergaderingen (dagdeel) per jaar in Amersfoort;
•
Twee maal per jaar een bijeenkomst bijwoont voor lokale bestuurders bijwoont voor een
ontmoeting met besturen van de lokale stichtingen Present;
•
Aanwezig bent op de jaarlijkse Presentdagen waar het netwerk bijeenkomt voor ontmoeting,
inspiratie en uitwisseling;
Interesse?
Leuk! We komen graag met je in contact! We vragen je je motivatie en CV uiterlijk 30 april te mailen naar
vacature@presentnederland.nl. Naar aanleiding van je schrijven zullen we dan begin mei contact met je
opnemen.
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Meer informatie over de functie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pieter Cnossen, directeur van
Present Nederland, via pieter.cnossen@presentnederland.nl of 033-4320133. Je kunt ook contact
opnemen met het bestuur via vacature@presentnederland.nl .
Algemene info over Present
Stichting Present Nederland is 18 jaar geleden opgericht vanuit sociaalchristelijke motivatie om lokale
initiatiefnemers te ondersteunen en te begeleiden bij het opstarten van een eigen lokale stichting
Present. Inmiddels zijn er meer dan 75 stichtingen verspreid over Nederland actief die lokaal groepen
vrijwilligers matchen aan mensen die vanwege beperkte financiën, gezondheid of een ontbrekend
netwerk de hulp goed kunnen gebruiken. Ieder jaar worden er via deze stichtingen ontzettend veel
projecten uitgevoerd via vrijwilligers uit bedrijven, verenigingen, scholen, kerken en andere sociale
verbanden. En deze aantallen nemen ieder jaar verder toe. Wil je meer weten over Present in
Nederland? Kijk dan op www.stichtingpresent.nl. Voor meer informatie over de huidige bestuursleden,
klik hier.
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