ROGIER HULST FOUNDATION
VACATURE BESTUURSSECRETARIS (vrijwilliger)

De Rogier Hulst Foundation is een stichting die als inzet heeft de wereld mentaal mooier te
maken. De foundation is een initiatief van Astrid van Vugt, haar familie en de vrienden van haar
zoon Rogier, ter nagedachtenis aan zijn leven. Rogier besloot in mei 2012 uit het leven te stappen.
Na een periode van rouw en bezinning was Astrid vastbesloten het maximale uit haar eigen leven
te halen en zich in te zetten voor creatieve, maar ook kwetsbare jongeren zoals Rogier en voor
ouders die hun kind verloren ten gevolge van zelfdoding.
De Foundation heeft in de afgelopen jaren prachtige resultaten behaald. Zo zijn ondermeer
waardevolle lotgenoten bijeenkomsten georganiseerd, zijn diverse samenwerkingsverbanden
opgezet en is in 2020 een eerste Roger That Inspiratielab geopend op initiatief van de Foundation.
Ook is in de pers, op tv en via social media veel aandacht geweest voor ons gedachtengoed. Om
de verdere uitbouw en professionalisering vorm te geven zoekt de Foundation een:
Bestuurssecretaris: iemand die zaken overziet, verbindt, gemakkelijk schrijft en in
beweging zet. Deze vrijwilligersfunctie vraag ongeveer 2 tot 3 dagen per maand.
Onze bestuurssecretaris:
• heeft een bestuurskundige opleiding, of een vergelijkbare opleiding op HBO, of WO niveau.
• Heeft aﬃniteit met de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk of is bereid zich dit eigen te
maken
• Is in staat door het eigen enthousiasme mensen te verbinden aan onze missie
• Kan strategisch denken, maar weet ook van aanpakken.
Onze bestuurssecretaris:
• is lid van het bestuur van Stichting Rogier Hulst Foundation en een veelzijdige
sparringpartner voor de andere bestuursleden
• neemt het voortouw bij het actualiseren van het meerjarenbeleidsplan
• Vertaalt het meerjarenbeleidsplan in projecten
• Is belast met diverse organisatorische taken om de projectplannen te implementeren en
besluiten van het bestuur in uitvoering te zetten.
Wij zijn een bestuur (momenteel 3 leden) met een actieve opstelling. Door onze mix van jeugdig
élan en opgedane ervaring, werken we in een prettige, open sfeer en humor hoort erbij.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van de Rogier Hulst Foundation:
rogierhulstfoundation.nl
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met de bestuursleden: fleurhulst@gmail.com of
06-12939642 , of astridvanvugt@gmail.com 06-30008695.
Graag ontvangen we je bondige motivatiebrief en cv vóór 3 mei 2021 per mail:
fleurhulst@gmail.com

