
 

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers en 

enkele beroepskrachten die opkomen voor mensen 

met vragen over geld, zorg en wonen in Almelo. Onder 

deze koepel zijn momenteel 4 organisaties actief: 

 

 Almelo Wijst de Weg; het team dat individueel mensen adviseert.  

 Almelo Doe(t) Mee; het team dat voor de gemeente vouchers uitgeeft aan mensen met een 

smalle beurs.  

 Adviesraad Sociaal Domein; het team dat met de gemeente praat over beleid voor inwoners.  

 COSBO; het samenwerkingsverband van de ouderenbonden in Almelo. 

 

 

Het onafhankelijke dagelijkse bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vormt samen met 

de voorzitters van de aangesloten organisaties het algemeen bestuur van Almelo Sociaal. 

 

Almelo Sociaal is op zoek naar een voorzitter voor het dagelijks bestuur 

 

Herkent u zichzelf hierin? 

U woont in Almelo en staat met beide benen stevig in de Almelose samenleving. U bent betrokken bij 

de stad en haar inwoners. U hebt vaker met (groepen) vrijwilligers gewerkt. Ook herkent u de 

spanningsvelden tussen vrijwilligers en bestuurders, en kunt u op een open manier overleggen. Bent 

u een bruggenbouwer en daarnaast een positief persoon, met een groot hart voor mensen die 

zichzelf minder goed redden? Dan zoeken wij u! 

 

Wat gaat u doen? 

Als bestuurder geeft u in het dagelijks bestuur samen met de secretaris en penningmeester leiding 

aan een hechte groep vrijwilligers en enkele beroepskrachten.  

Daarnaast heeft u specifieke taken en verantwoordelijkheden: 

 U vertegenwoordigt Almelo Sociaal zowel intern als extern. 

 Eenmaal per maand zit u de dagelijkse- en de algemene bestuursvergadering voor. 

 U controleert en coördineert de uitvoering van de bestuurstaken. 

 U onderhoudt namens Almelo Sociaal de externe contacten op bestuursniveau en bent hier 

woordvoerder.  

 U bent leidend in de acquisitie naar nieuwe organisaties die mogelijk bij Almelo Sociaal willen 

aansluiten.   

 U denkt mee over het beleid van Almelo Sociaal. 

 U leest en denkt mee over de beleidsstukken die vanuit de gemeente naar Almelo Sociaal 

worden gestuurd. 

 Op verzoek van de voorzitters van de 4 aangesloten groepen biedt u ondersteuning.  

 U volgt de lokale politiek om te weten welke zaken er op het gebied van het sociaal domein. 

spelen. U onderhoudt hiervoor zonodig contact met wethouders, raadsleden/gemeenteraad of 

ambtenaren. 

 

Wat krijgt u ervoor terug? 

 Prettige contacten & tevreden gevoel. 



 Een gezellig team om mee samen te werken. 

 Gratis passende trainingen. 

 Studie- en teambuildingsdagen. 

 Een onkostenvergoeding. 

 Veel waardering. 

 

Per wanneer? 

De functie is per 1 september 2023 vacant, maar in overleg is het mogelijk om eerder te starten. 

 

Belangstelling? Meer weten? 

Bel of mail met: 

 Almelo Sociaal, secretariaat@almelosociaal.nl,  

 Theo Zijlstra, 0546-811754 

 Hans Buijs, 06-12251303, 

 Frank Krijnen, 06-57197924. 

 

Of stuur uw motivatiebrief naar Almelo Sociaal: secretariaat@almelosociaal.nl 

 


