
 

 

 

 

Leergeld Randmeren zoekt per direct een algemeen bestuurslid  

 

Op dit moment leven steeds meer gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is                  

over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel                  

risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan               

activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.  "Meedoen" op school en in de vrije tijd van de                  

kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om              

zich volledig te ontplooien. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde gaat het om meer dan               

2400 kinderen. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee                   

kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van onze gemeenschap. Niet                

investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen,               

maar ook voor onze gemeenschap. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere             

organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.  

Leergeld Randmeren wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van              
deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Wilt u                  
meehelpen aan deze missie reageer dan op deze vacature voor algemeen bestuurslid! 
 

 
Het profiel  
Als bestuurslid maakt u onderdeel uit van het bestuur Stichting Leergeld Randmeren. Het bestuur zorgt ervoor                
dat de coördinatoren en intermediairs hun activiteiten kunnen doen. De bestuursleden onderhouden het             
contact met de coördinatoren, intermediairs, de plaatselijke gemeenten, het bedrijfsleven en serviceclubs en             
Leergeld Nederland. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische en financiële kant van de              
stichting. Vanaf 1 oktober 2019 is Leergeld Randmeren actief in de vier plaatselijke gemeenten: Putten, Ermelo,                
Harderwijk en Zeewolde.  

Voor het vergroten van de lokale betrokkenheid bij Leergeld zijn we op zoek naar een bestuurslid, die:  

● de local-for-local aanpak versterkt in de vier gemeenten. Dit wil zeggen samen met de andere               
bestuursleden een visie / beleid ontwikkelen hoe lokale partners (zoals bedrijven, winkeliers of andere              
organisaties), betrokken willen en kunnen zijn bij de missie van Leergeld Randmeren.  

● Aansluitend op de local-for-local aanpak kan bouwen aan bekendheid van de stichting in de vier               
gemeenten (o.a. door inzet van marketing, social media etc.).  

● Affiniteit heeft communicatie en PR 
● Het leuk vindt om een nieuwe jonge organisatie mee te helpen opbouwen 

 

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid die werkt in de                   
‘profit’-sector’ en van hieruit ook affiniteit heeft met armoede in de samenleving.  

 

Wilt u als bestuurslid aan de slag bij Stichting Leergeld Randmeren? Neem dan contact op met Japke-Nynke de                  
Haas: info@leergeldrandmeren.nl | 06 30 94 17 37, secretaris van Stichting Leergeld Randmeren.  

Verder kunt u onze website bezoeken: www.leergeldrandmeren.nl  
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