
 De Algemene Hulpdienst Nieuwegein zoekt een nieuw bestuurslid voor 

de portefeuille  “PR en werving financiële middelen” 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Word jij ons nieuwe Bestuurslid? 

Wij zoeken een vrijwilliger die ons met de 

volgende taken wil ondersteunen: 

• Mede verantwoordelijkheid dragen voor een goed 

bestuur.  

• Verantwoordelijk voor de werving van extra 

financiële middelen en de PR hieromtrent.  

• Netwerken en relatiebeheer. 

 

En die:  

• Affiniteit heeft met de doelstelling, de 

doelgroepen en het ‘werkveld’ waarin de AHN 

opereert.  

• Het vermogen heeft om op bestuurlijk en 

strategisch niveau te denken.  

• Wil meedenken over de positie van de AHN in 

Nieuwegein en onze PR. 

• Met verantwoordelijkheidsgevoel de rol pakt. 

• Een netwerk heeft binnen Nieuwegein en  

midden in de maatschappij staat en makkelijk 

contacten legt. 

 

 
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein 
(AHN) is een vrijwilligersorganisatie die 
zich inzet voor het welzijn van  
Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp 
in een kwetsbare positie komen of 
blijven. De AHN doet dat door het 
aanbieden, versterken en zichtbaar 
maken van eenvoudige en informele 
oplossingen van, voor en door inwoners 
van Nieuwegein. De organisatie is in 
1974 ontstaan als een inwonersinitiatief 
en draait nog altijd vrijwel volledig op 
vrijwilligers die wonen en/of werken in 
Nieuwegein.   
 
De vereniging kent een Algemene 
Ledenvergadering (ALV), een bestuur en 
een klein bureau o.l.v. een directeur. 
Het bestuur bestaat uit 5 leden en is 
belast met het besturen en de 
beleidsvoering van de vereniging op 
basis van het door het bestuur 
vastgestelde en door de ALV 
goedgekeurde meerjarenbeleidsplan en 
de jaarbegroting. Het bestuur houdt 
toezicht op de uitvoering van een groot 

deel van de taken die het gedelegeerd 
heeft aan de directeur en staat deze 
met raad en daad terzijde. Opdracht 
voor de komende jaren is het realiseren 
van inkomstenbestendiging met behoud 
van zelfstandigheid en waar mogelijk 
evenwichtige groei.  
De AHN is een vereniging zonder 
winstoogmerk en afhankelijk van 
gemeentelijke subsidie, donaties en 
sponsoring.  

 

Wat vragen van jou? 
• Betrokkenheid bij Nieuwegein.   
• HBO werk- en denkniveau. 
• Tact en souplesse. 
• Besluitvaardig. 
• Ervaring met het werven van financiële middelen is een pré. 

• Tijdsinvestering van ongeveer 2 tot 4 uur per maand. 
 

 

 

 

 

 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
• Bestuurlijke ervaring. 
• Een betrokken bestuur. 

• Dankbaarheid voor je bijdrage aan een 
socialer Nieuwegein. 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Bel dan met Monique Laurier, directeur van de 

AHN 06-24591924 of onze bestuursvoorzitter 

Marian van Soest op 06-51190529 of stuur een 

mailtje naar m.laurier@hulpdienstnieuwegein.nl 

dan nemen wij contact met je op! 
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