Vacature bestuurslid
De Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH) is een stichting met als doel het inventariseren van
stille armoede, samenwerken met instanties, het beheren van het noodfonds en het mogelijk maken dat
SchuldHulpMaatje actief is binnen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Het aantal mensen dat te maken heeft met
schulden is hoog en neemt nog steeds toe. SchuldHulpMaatjes zetten zich belangeloos in om mensen te helpen uit
de schulden te komen. Vanwege het samengaan van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk is er ruimte voor
uitbreiding van het bestuur met 2 leden.
De uitvoerende werkzaamheden van de stichting worden gedaan door twee coördinatoren. Onder hun leiding
worden gecertificeerde vrijwilligers ingezet die cliënten sociale en praktische ondersteuning bieden bij het
voorkomen of oplossen van hun financiële uitdaging. De gratis hulp is voor iedereen die te maken heeft met
(dreigende) schulden, wie of wat je bent, speelt hierbij geen rol. Meer informatie over SchuldHulpMaatje vindt u op
www.platform-armoedebestrijding.nl, www.schuldhulpmaatjedijkenwaard.nl of www.uitdeschulden.nu
Bestuursleden zijn:
• Actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de organisatie;
• Weten zowel de doelstellingen als de belangen van de organisatie te behartigen;
• Dragen bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen het bestuur en in bredere zin tussen medewerkers en
vrijwilligers van de organisatie;
• Zijn gemiddeld één dagdeel per week beschikbaar.

Wij zoeken bestuursleden met
• Een HBO denk- en/of werkniveau;
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, oog voor het algemene belang;
• Evenwichtige standpunten en relativeringsvermogen;
• Een initiatiefrijke en daadkrachtige persoonlijkheid
• Goede communicatieve vaardigheden en sociale eigenschappen;
• Sociale betrokkenheid;
• Een VOG is noodzakelijk.
Daarnaast is het een pré als u beschikt over (één van) deze eigenschappen:
• Ervaring met fondsen- en donateurswerving;
• Bestuurlijke ervaring;
• Vaardigheid in ICT en/ of sociale mediagebruik
Woont u in Heerhugowaard of Langedijk, dan wel in de directe omgeving en heeft u belangstelling voor deze
vrijwilligers functie? Voor meer informatie kunt terecht bij Carla van der Pluijm (voorzitter) 06-27901139 of Loes
Veldman (secretaris) 06-23348668. Mail uw sollicitatie met uw cv voor 15 september 2022 naar Loes Veldman,
loes.veldman@dijkenwaard.schuldhulpmaatje.nl.

