
 
 
 
           
 
 
            Stichting De Baan 

is op zoek naar een enthousiast bestuurslid met expertise op gebied van 
marketing & sociale media 

 
 

Ben je op zoek naar een veelzijdige bestuursfunctie? Vind je het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn? 
Reageer dan op deze vacature en maak het verschil voor De Baan! 

 
 

Organisatie 
 
De Baan is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met en verstandelijke beperking, van alle leeftijden, 
vanuit alle achtergronden in de regio Haarlem en omstreken. We realiseren vrijetijdsbesteding in alle soorten en maten 
voor onze deelnemers door clubs, cursussen en een breed scala aan activiteiten te organiseren. Onze financiering 
berust voornamelijk op drie pijlers: eigen bijdragen van de deelnemers, Wmo subsidies van de gemeenten en fondsen 
en sponsoren. De Baan wordt bestuurd door een directeur.        
Meer informatie over De Baan vind je op www.stichtingdebaan.nl en www.aloha-haarlem.nl. 
 
 
Het bestuur van De Baan 
Het bestuur bestaat uit maximaal vijf leden. Wegens vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek naar een nieuw 
enthousiast  bestuurslid met expertise op het gebied van marketing & sociale media om ons team aan te vullen.  
Wij zijn een collegiaal bestuur met een prettige sfeer en korte lijnen tussen bestuur en directie. 
 

Taakomschrijving.  
Als bestuurslid beschik je over relevante kennis en heb je ervaring in het op afstand besturen van een professionele 
organisatie. Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden en achtergronden. 
Wij zoeken een bestuurslid dat e enthousiast is, goed kan samenwerken, netwerken en organiseren.  
We stemmen onderling de portefeuilles af op basis van affiniteit en ervaring met de diverse aandachtsgebieden die 
belangrijk zijn voor De Baan. 
  
Daarnaast wordt van elk bestuurslid verwacht dat hij/zij: 

 

• de statutaire doelstelling en strategische koers van De Baan onderschrijft. 

• gevoel ontwikkelt voor wat wezenlijk is om het functioneren van de organisatie te kunnen beoordelen zowel op 
strategisch als op tactisch niveau.  

• goede communicatieve en verbindende vaardigheden heeft. 

• integer en open is. 

• in teamverband kan werken. 

• beschikt over een relevant netwerk regionaal of qua expertise. 

• in staat is tot kritische (zelf) reflectie. 
 

 
Wat vragen wij van je? 
Je hebt affiniteit met de doelgroep van De Baan en je hebt tijd om de bestuursfunctie uit te voeren. Wij vergaderen eens 
per zes weken aan het begin van de avond. De gemiddelde tijdsbesteding is 4-8 uur per maand. 
Het betreft een onbezoldigde functie. 
 
Wat levert het je op? 
Veel voldoening! Je bent onderdeel van een enthousiast bestuur. En je wordt deelgenoot van een stichting die bruist en 
bijdraagt aan waardevolle vrijetijdsbesteding voor onze deelnemers met een verstandelijke beperking. 
 
Interesse? 
Stuur voor 18 maart 2021 een korte motivatie met CV naar bestuur@stichtingdebaan.nl. 
Wilt u meer informatie over de bestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met Marie-José Driessen, voorzitter. Via 
bestuur@stichtingdebaan.nl of 023-5314463 
 

http://www.stichtingdebaan.nl/
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