
 

 
 
 
 
 
In verband met het vertrek van enkele leden is het bestuur van de  
Stichting Vrienden van Het Dorp op zoek naar een kandidaat voor de functie van: 
 

lid werkcommissie van 
St. Vrienden van Het Dorp 

 
De toekenning van subsidies aan bewoners van Het Dorp wordt uitgevoerd door 
de werkcommissie van de stichting. Deze werkcommissie komt ongeveer 6 à 7 
keer per jaar bij elkaar om samen de aanvragen te toetsen op het besproken 
subsidiebeleid en waar nodig voorstellen te ontwikkelen voor aanpassing van 
spelregels. De werkcommissie wordt gevormd door de bewoners-bestuursleden 
van het stichtingsbestuur en een onafhankelijke voorzitter. De werkcommissie 
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een financieel deskundige. 
 
Tot de werkzaamheden van de bewoners-bestuursleden behoren: 
 
• deelnemen aan de vergaderingen van de werkcommissie; 
• mee beoordelen van aanvragen voor subsidie op basis van de vastgestelde 

criteria; 
• het ontwikkelen van voorstellen voor aanpassingen van subsidiespelregels; 
• incidenteel overleg met functionarissen van de werkorganisatie over 

aanvragen. 
 
Voor dit werk wordt gezocht naar kandidaten die 
 
• bewoner zijn van Het Dorp; 
• zicht hebben op de vragen van bewoners om financiële ondersteuning; 
• voldoende afstand kunnen nemen van hun persoonlijke situatie; 
• zich thuis voelen bij de noodzaak tot geheimhouding; 
• kunnen omgaan met een computer (veel zaken gaan per e-mail) 
 
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw 
E. Raanhuis, voorzitter  van de werkcommissie, tel. 06-53 58 72 36 of per mail 
Esther.raanhuis@siza.nl 
 
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, verzoeken we u dit 
kenbaar te maken door een mail te sturen naar vriendenvanhetdorp@siza.nl  
 
In die mail kunt u kort aangeven wat u aanspreekt in deze functie. Na ontvangst 
van uw reactie willen de leden van de werkcommissie graag met u nader kennis 
maken. 
 
Uw reactie dient uiterlijk op 15 september a.s. in ons bezit te zijn. 
 
Uitgebreide informatie over het werk van de Stichting is te vinden op onze 
website: 
www.vriendenvanhetdorp.nl 
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