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Vacatures bestuurslid Stichting Colours
Onze missie:
Stichting Colours geeft kleur aan gezinnen in een verdrietige periode, waarbij een ouder
levensbedreigend ziek is of één of beide ouders is/zijn overleden. Zij doet dit door kinderen te
verrassen met een Regenboogpakket. Dit Regenboogpakket bevat materialen die kinderen
kunnen helpen bij de verwerking van de moeilijke dingen die er in het gezin gebeuren.
Om deze missie gestalte te geven zijn we op zoek naar een
•

Bestuurslid (m/v)

•

Bestuurslid PR & Communicatie (m/v)

De organisatie
Stichting Colours heeft momenteel een bestuur dat bestaat uit 5 personen. Daarnaast is er
nog een groep van zo’n 20 vrijwilligers, die ons helpen bij inpakwerkzaamheden.
In een bedrijfspand, op het industrieterrein in Drachten, hebben we de beschikking over een
eigen ruimte, genaamd het Packhuys. Vanuit de daar aanwezige voorraad worden de
Regenboogpakketten samengesteld en voor verzending gereedgemaakt. Momenteel
verzenden we bijna 100 pakketten per jaar. Wij zijn een groeiende organisatie en zijn
momenteel bezig met het verder professionaliseren van de stichting.
Vanwege het afscheid van één van de huidige bestuursleden en gewenste uitbreiding zijn
we op zoek naar een tweetal gedreven en betrokken bestuursleden, die bereid zijn om zich
in te zetten voor de stichting.

Algemeen profiel
Je bent een teamspeler die samen met de andere bestuurders zoekt naar de beste
oplossingen voor de organisatie als geheel.
Als medebestuurslid neem je deel aan de bestuursvergaderingen (4 x per jaar) en bepaal je
mede het (lange termijn) beleid.
Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar personen met een
positief-christelijke achtergrond en woonachtig in het noordoosten van Nederland.
Je profiel als bestuurslid
Als algemeen bestuurslid is het jouw taak om, samen met andere bestuursleden, de
inpakwerkzaamheden van de Regenboogpakketten te organiseren. De werkzaamheden
worden deels gedaan door medewerkers van het bedrijf waar ons Packhuys gevestigd is en
deels door een groep van 20 vrijwilligers. Je bent in staat om deze werkzaamheden te
coördineren en de vrijwilligers aan te sturen en daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen
te steken. Je bent in staat om de voorraadadministratie nauwkeurig bij te houden.
Je profiel als bestuurslid PR & Communicatie
Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van PR & Communicatie en het gebruik van
moderne media. Je bent tekstueel vaardig (persberichten schrijven of beoordelen, eventueel
meeschrijven aan teksten voor website en social media.
Je bent in staat je kennis in te zetten om een PR & Communicatieplan te ontwikkelen.
Wij bieden:
Een maatschappelijk bewogen bestuursfunctie op vrijwillige basis. Je gaat deel uitmaken van
een positief ingesteld, bevlogen en divers samengesteld bestuur.
Alle bestuursleden van Stichting Colours vervullen hun rol onbezoldigd. Reiskosten en
onkostenvergoeding volgens vastgestelde regels.
Informatie en sollicitatie:
Heb je interesse in één van deze uitdagende bestuursfuncties? Stuur dan uiterlijk 1 september
2020 je reactie voorzien van CV naar contact@stichtingcolours.nl.
Voor eventuele vragen over de inhoud van deze functie kun je bellen met de voorzitter
Albert Jan Gombert, tel 0650653326

