Wij zoeken bestuursleden voor Almelo Sociaal
Het bestuur van de Stichting Almelo Sociaal is op zoek naar nieuwe bestuursleden als opvolger van de
eerder dit jaar vertrokken secretaris en 2 algemene bestuursleden.
Almelo Sociaal coördineert en ondersteunt de activiteiten van een aantal vrijwilligersorganisaties. Die
vrijwilligersorganisaties behartigen de belangen van groepen inwoners van Almelo zoals de ouderen,
mensen met een handicap, mensen die zijn aangewezen op een uitkering of die hulp zoeken bij het
aanvragen van steun in het kader van de WMO. Ook inwoners van Almelo die voor een zogenaamd
“keukentafelgesprek” wel wat advies kunnen gebruiken, kunnen terecht bij Almelo Sociaal.
Het Almelo Sociaal bestuur zorgt, met de hulp van een secretaresse/receptioniste, voor de faciliteiten,
zoals vergaderruimtes. Het bestuur zorgt ook voor de financiële zaken zoals het aanvragen van subsidies
en het afleggen van rekening en verantwoording aan de subsidieverstrekkers.
Het Almelo Sociaal bestuur en de aangesloten organisaties geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan
het gemeentebestuur onder meer over de effecten van wetswijzigingen op het gebied van WMO en
participatie.

Wij zijn op zoek naar 3 vrijwilligers voor de functie van respectievelijk

secretaris en algemeen bestuurslid
In collegiale samenwerking met voorzitter en penningmeester draag je bij aan de uitwerking van het
lange termijnplan van Almelo Sociaal. De secretaris is bovendien medeverantwoordelijk voor het
jaarverslag en de verslaglegging van de overleggen met de voorzitters van de aangesloten organisaties.
Afhankelijk van je eigen kennis, ervaring en belangstelling nemen algemeen bestuursleden en de
secretaris verantwoordelijkheden op zich voor specifieke gebieden zoals:
-

-

PR en marketing inclusief social media
- Financiële zaken
- Technische zaken en onderhoud
ICT en digitalisering van de cliëntendossiers

Heb jij zin om wat te doen voor inwoners van Almelo die in de knel dreigen te raken? Beschik je over
bestuurservaring en ben je sociaal vaardig? Dan ben jij wellicht ons nieuwe bestuurslid of onze nieuwe
secretaris. Wat de tijd betreft: reken op gemiddeld 3 uur per week, met soms uitschieters. Je ontvangt
eens per kwartaal een kleine onkostenvergoeding.
Belangstelling? Stuur dan je reactie naar: secretariaat@almelosociaal.nl o.v.v. Bestuur.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter W. van Druten per mail
w.vandruten@almelosociaal.nl

