Stichting Welzijn Putten is een kleine welzijnsorganisatie met
betrokken medewerkers. De gemeente Putten is onze
opdrachtgever en financier. De stichting voert met een klein aantal
professionals en een grote groep vrijwilligers een breed scala aan
projecten, welzijnsdiensten en activiteiten uit. Op dit moment bevind de stichting zich in de eindfase
van een transformatie van uitvoerende naar voorwaardenscheppende organisatie en ontwikkeld zij
zich door richting een brede welzijnsorganisatie.

Vacature bestuurslid met een financieel-economische achtergrond
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige penningmeester zijn
wij op zoek naar een nieuw bestuurslid met financiële expertise.
Functie eisen
• kennis en inzicht betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
• belangstelling voor financieel-economische en fiscale vraagstukken;
• een brede maatschappelijke belangstelling;
• teamspeler;
De uitvoerende werkzaamheden op financieel-economisch gebied worden verzorgd
door medewerkers o.l.v. de coördinator.
Naast de reguliere vergaderingen, zal tijd besteed worden aan het ondersteunen bij het
opstellen van de organisatiebegroting en de financiële rapportage. Daarnaast
onderhoudt dit bestuurslid de noodzakelijke contacten en is sparringpartner van de
coördinator op dit gebied.
Missie
Als organisatie willen we mensen bewegen om mee te doen. Iedereen mag en kan meedoen.
Onze organisatie ondersteunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden naar een
plek in de samenleving. Voor niet iedereen is meedoen en betrokken zijn een
vanzelfsprekendheid en daarom hebben ze soms ondersteuning nodig. Welzijn Putten wordt
door die mensen gevonden en helpt hen vervolgens om de weg te vinden. Zo vergroten we
draagkracht van de samenleving.

Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid bij je
omgeving en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Gelijkwaardigheid, serieus
genomen worden en het gevoel hebben dat je ertoe doet zijn voorwaarden om je gelukkig te
voelen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid: iedereen kan iets betekenen als ze dat
willen.

Heeft u interesse neem dan contact op met Kees Paap, coördinator 06-48938373 of met
mw. E. van Sluis, Voorzitter 06-22370599

