
  

Kom jij ons bestuur versterken? 

Inloophuis Kennemerland is een centrum voor leven met en na kanker. We hebben 3 

gastvrije locaties waar mensen uit Midden- en Zuid-Kennemerland  terecht kunnen voor 

lotgenotencontact, een gesprek en activiteiten, gericht op het omgaan met de gevolgen 

van de ziekte kanker. Op de locaties worden de werkzaamheden uitgevoerd door 3 

parttime coördinatoren, activiteitenbegeleiders en vele vrijwilligers. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Momenteel bestaat het 

bestuur uit 5 personen met diverse deskundigheden. Het bestuur overlegt elke maand. 

 

Wij zijn dringend op zoek naar initiatiefrijke en ondernemende mensen die ons bestuur 

willen komen versterken en op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren.  

Het betreft de portefeuilles PR en communicatie en financiën.  

Is dit wellicht iets voor jou?  

Bestuurslid met aandachtsgebied PR en communicatie 

Wat verwachten we? 

• Je maakt, in overleg met de werkgroep PR en communicatie bestaande uit een 

coördinator en enkele vrijwilligers, voorstellen voor beleid waarmee we bestaande en 

nieuwe doelgroepen in het hele verzorgingsgebied kunnen aanspreken 

• Je voert dit beleid uit, samen met bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers 

• Je draagt zorg voor goed Pr-materiaal in de huisstijl  

• Mede vormgeven van verschillende communicatie-instrumenten, zoals website, 

nieuwsbrief, folders, facebook, etc. 

• Onderhouden van contacten met de media 

  

Wat breng je mee? 

• Deskundigheid en ervaring op het gebied van Communicatie en PR;  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 

Bestuurslid met aandachtsgebied financiën 

 

Wat verwachten we?  

• Verlenen van hand- en spandiensten bij de boekhoudkundige taken in overleg met de 

penningmeester en de coördinatoren 

• Ondersteunen bij het opstellen van begrotingen en prognoses 

• Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor fondsenwerving en het 

verkrijgen van sponsorgelden en giften  

• Ondersteunen bij het aanvragen van subsidies  

 



Wat breng je mee? 

• Financieel inzicht en ervaring 

• Ervaring met fondsenwerving en het verkrijgen van giften  

• Goede computervaardigheden (m.n. Excel) 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 

Onze nieuwe collega’s herkennen zich in de missie en visie van Inloophuis Kennemerland 

en dragen deze uit. Ze zijn integer en hebben een grote affiniteit met onze doelgroep. 

 

Inloophuis Kennemerland heeft een ANBI-status, valt onder de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WTBR) en past zoveel mogelijk de principes van Good Governance toe. 

Het Inloophuis is aangesloten bij de brancheorganisatie IPSO. 

 

Enthousiast geworden?  

Bent je enthousiast geworden en wil je je vrijwillig inzetten voor mensen met kanker 

en hun naasten? Of wil je de taken uitvoeren zonder deel uit te maken van het bestuur? 

Stuur dan een motivatie vergezeld van een recent CV naar: jandewit4@upcmail.nl . 

 

Zie voor meer informatie over Inloophuis Kennemerland onze website 

www.inloophuiskennemerland.nl .  

Voor meer informatie kun je bellen met de voorzitter van het bestuur: 

de heer Jan de Wit, telefoonnummer 06-46277917. 
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