12 januari 2022
STICHTING FUNCARE4KIDS ZOEKT EEN NIEUWE VOORZITTER VAN HET BESTUUR
Zet je kennis en ervaring in voor een organisatie die kinderen opgroeiend in een gezin met een
chronisch zieke ouder of broertje of zusje, een onbezorgde dag willen bezorgen!
Binnen het bestuur van de Stichting FunCare4Kids is een vacature ontstaan voor de functie van

Voorzitter (M/V) voor circa 4 uur per week
(vrijwilligersfunctie)
De voorkeur gaat uit naar iemand die affiniteit heeft met kinderen en actief wil bijdragen aan het
doel en missie van de stichting.
Functieomschrijving
• Aanspreekpunt van de stichting zowel intern naar de vrijwilligers als extern naar stakeholders.
• Hand-on richting geven aan de stichting en uitvoering van besluiten.
• Op een coachende zorgdragen voor het goed functioneren van de organisatie in het
algemeen en het bestuur en de vrijwilligers.
• Het samen met de secretaris voorbereiden en bijeenroepen van de vergaderingen.
• Het motiveren van mensen en het bewerkstelligen van teamgeest binnen het bestuur en de
organisatie.
• Contacten leggen/onderhouden
• Positioneren van de stichting (interne en externe representatie).
Profiel
• HBO-werk- en denkniveau.
• Aantoonbare bestuurlijke ervaring.
• Democratisch denker en beschikken over dienstverlenende instelling.
• Netwerker en bruggenbouwer.
• Ondernemend en inspirerend.
• Beschikken over goede contactuele eigenschappen.
• Organisatievermogen.
• Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé situatie/functie als bestuurslid.
• In het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)*
*Indien niet in bezit, kunnen wij deze voor de kandidaat aanvragen.
Interesse?
Meer informatie over de stichting via www.funcare4kids.nl.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van Stichting FunCare4Kids,
Sharon Löwensteijn, 06 46809631 en/of via sharon@sharmant.nl
Sollicitaties, vergezeld van een CV en referenties, kunnen gemaild worden naar het
Stichtingsbureau fc4k@funcare4kids.nl t.a.v. Carla Hofland.
De organisatie
FunCare4Kids organiseert Fundagen voor kinderen die
opgroeien in een gezin waar een ernstige ziekte voorkomt of
voorkwam. FunCare4Kids wil deze kinderen in het
middelpunt van de belangstelling plaatsen en een
onvergetelijke dag bezorgen. Dagen waar ze zelf actief zijn
en waar ze plezier hebben. We willen de kinderen laten
merken, dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie,
maar dat vele andere kinderen thuis dezelfde dingen
meemaken.
Onze visie
Het bevorderen van het welzijn van kinderen in de
leeftijdscategorie van 6-16 jaar die opgroeien in een moeilijke
thuissituatie waar een of meer gezinsleden een handicap
heeft, aan een chronische ziekte lijdt of daaraan is
overleden.
Winter Wonder Fundag januari 2018 in De Efteling

Onze doelstelling
Het organiseren van diverse Fundagen, waar kinderen in bovengenoemde situatie de dag van
hun leven hebben, een dag die geheel om hen draait.
Dit realiseren we door:
• organiseren van diverse Fundagen per jaar;
• aanbieden van een platform waar kinderen in vergelijkbare situaties met elkaar in contact
kunnen treden;
• op nationaal niveau aandacht vragen voor deze groep kinderen om zodoende zoveel
mogelijk kinderen te bereiken en een fijne, onbezorgde dag te bezorgen.

