
 

 

Wij zoeken betrokken en enthousiaste bestuursleden voor het 
SOCIAAL FONDS AMERSFOORT 

 

Wil jij je als bestuurslid inzetten voor armoedebestrijding in Amersfoort? 
In verband met het einde van de bestuurstermijn van enkele van onze bestuursleden, zoekt 
Stichting Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) nieuwe kandidaat bestuursleden. 

Het Sociaal Fonds Amersfoort is in 2014 op initiatief van de gemeente Amersfoort opgericht en 
richt zich op armoedebestrijding in Amersfoort. Wij doen dit met het overbruggingsfonds en het 
ontwikkelfonds. Het overbruggingsfonds is voor inwoners van Amersfoort die snel financiële 
hulp nodig hebben, omdat zij tijdelijk onvoldoende inkomen hebben voor hun eerste 
levensbehoeften. Het ontwikkelfonds is er voor nieuwe initiatieven en projecten op het gebied 
van armoedepreventie en armoedebestrijding in Amersfoort, die zonder een bijdrage uit het 
fonds niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast financieren wij het 
herstructureringsfonds in oprichting, waaruit schulden kunnen worden gesaneerd van 
Amersfoorters in financiële nood. Het resultaat is dat er één schuld overblijft bij één schuldeiser: 
de schuldhulpverlening namens de gemeente. 

Wat is de positie van het Sociaal Fonds? 

Het bestuur van het Sociaal Fonds is een (van de gemeente) onafhankelijk bestuur dat handelt 
ter voorkoming van armoede in Amersfoort met een budget dat daarvoor ter beschikking is 
gesteld. 

Het Sociaal Fonds heeft de stichtingsvorm, met een klein bestuur. Het bestuur heeft als taak het 
beoordelen en verbinden van initiatieven ten behoeve van het ‘armoede-ontwikkelfonds’. 
Daarnaast stuurt het bestuur de uitvoering van het ‘overbrugginsfonds’ aan. 

Het Sociaal Fonds Amersfoort heeft twee doelstellingen: 

 snel financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort die in een acute financiële 
noodsituatie zijn geraakt, waardoor ze even niet over voldoende middelen beschikken 
om hun eerste levensbehoefte te betalen: het Overbruggingsfonds 

 incidentele financiële steun geven aan nieuwe initiatieven en projecten in de stad die 
bijdragen aan armoedepreventie en armoedebestrijding: het Ontwikkelfonds. 

 
Wat is de samenstelling van het bestuur? 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, en twee algemene 
bestuurders voor het ontwikkelfonds en het overbruggingsfonds. Het bestuur onderhoudt nauw 
contact met andere instellingen en fondsen in de stad.  
 
 



 
Wat wordt er van je verwacht? 
Voor de gewenste rollen en gevraagde kwaliteiten van de bestuursleden zijn functieprofielen 
opgemaakt. Deze zijn in bijgaand overzicht te vinden. Naast een algemeen bestuurdersprofiel is 
voor elk van de vijf bestuurders een eigen profiel gemaakt met de gevraagde rollen en 
competenties.  
Tijdsinspanning: Naast de maandelijkse vergadering en het beoordelen van stukken, afhankelijk 
van de functie, bijeenkomsten bijwonen en aanspreekpunt voor inhoudelijke vraagstukken. 
 
Wat wordt er geboden? 
Deelname aan het bestuur van het fonds biedt je de unieke mogelijkheid je in te zetten voor een 
fonds dat er toe doet en in verbinding staat met alle betrokkenen in Amersfoort. Dit geeft je de 
kans een praktische en succesvolle bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de stad 
Amersfoort.  
 
Hoe kan je reageren? 
Heb je interesse om het werk van het SFA te steunen en mede vorm te geven stuur dan een 
korte motivatie en je CV naar Merlijn Deijmann via  coordinator@sociaalfondsamersfoort.nl 
 
 
Huidige bestuurssamenstelling: 
 Aart Veldhuizen (voorzitter) 2020 statutair verplicht aftredend 
 Christien Kuysters (secretaris) 
 Gert van den Berg (penningmeester) 
 Florens Booij (algemeen bestuurslid Overbruggingsfonds) 2020 statutair verplicht aftredend 
 Henk Pullen (algemeen bestuurslid Ontwikkelfonds) 2020 statutair verplicht aftredend 
 Hennie Vleugel (adviseur) 
 Gerard Groen (uitvoerend adviseur)  
 
Coördinator Merlijn Deijmann  
 
 



FUNCTIEPROFIELEN VOOR DE BESTUURDERS  
VAN HET SOCIAAL FONDS AMERSFOORT 

 
FUNCTIEPROFIELEN GEVEN ENERZIJDS DUIDELIJKHEID EN ANDERZIJDS MISSEN FUNCTIEPROFIELEN 

DE LEVENDIGHEID EN FLEXIBILITEIT DIE EEN GEZAMENLIJK BESTUUR NODIG HEEFT OM VORM TE 

GEVEN AAN DEZE UITDAGING. AANGERADEN WORDT DAN OOK OM DE PROFIELEN IN COMBINATIE TE 

LEZEN MET DE BESCHRIJVING VAN HET SOCIAAL FONDS AMERSFOORT EN BIJ VRAGEN CONTACT OP 

TE NEMEN MET MERLIJN DEIJMANN. 
 
ALGEMEEN PROFIEL BESTUURDER 

 Toont betrokkenheid met het armoedevraagstuk en heeft actuele kennis van of ervaring  
met de armoedeproblematiek.  

 Heeft globaal overzicht op het veld van instellingen en fondsen voor armoedebestrijding 
in Amersfoort, en heeft  ideeën over de aanpak van de bestrijding en over de bijdrage 
vanuit dit fonds.  

 Heeft een relevant netwerk in Amersfoort 
 
 PROFIEL VOORZITTER 

 Gericht op vertegenwoordiging van het fonds naar buiten 
Legt en onderhoudt contacten naar buiten, met instellingen en fondsen in de stad op 
gebied van armoedebestrijding. Vertegenwoordigt het fonds naar de andere instellingen 
en fondsen en is daarbij gesprekspartner.  

 Gericht op binden van externe partijen 
Gericht op er in bij de andere instellingen aandacht te krijgen voor de aanpak en inbreng 
van het fonds en stimuleert daarbij partijen tot afstemming en samenwerking te bewegen 
en aan zich te binden. 

 Gericht op interne samenwerking binnen bestuur 
Schept de randvoorwaarden voor een goede samenwerking binnen het bestuur en 
activeert de leden van het bestuur tot het leveren van hun bijdrage aan het te bereiken 
resultaat. 

 Gericht op ontwikkelen en leren van het bestuur 
Zorgt dat de aandacht van het bestuur zich richt op ontwikkeling van de organisatie en 
werkwijze van het fonds .  Stimuleert een lerende houding bij de bestuursleden. Deelt 
kennis en leerervaringen met de andere bestuursleden, is het stuur van het bestuur 

 Aanvullend 
Heeft zelf als persoon een stevige en rustige persoonlijkheid. Is beschouwend van aard 
en heeft daarnaast een flexibele instelling. 
De voorzitter heeft daarnaast de formele taken en bevoegdheden van de stichting. 

 
PROFIEL SECRETARIS 

 Gericht op onderhouden van externe contacten 
Is netwerker en onderhoudt/beheert het externe netwerk van het fonds. 

 Gericht op ontwikkelen van organisatie en werkwijze van het fonds 
Komt met voorstellen om organisatie en werkwijze van het fonds verder te ontwikkelen. 

 Gericht op realisatie van voorgestelde verbeteringen 
Komt met plannen voor de concrete realisatie van de voorstellen. Zorgt voor planning en 
organisatie van de invoering. 

 Aanvullend: 
Is als persoon actief en neemt graag initiatieven; is de motor van het bestuur. 
De secretaris heeft daarnaast de formele taken en bevoegdheden van de stichting. 
Werkt nauw samen met de coördinator 
 

 
 



PROFIEL PENNINGMEESTER 
 Gericht op gezond financieel beleid door het fonds 

Is verantwoordelijk voor de interne controle en de financiële bewaking van het fonds 
(treasurer).  Is het financiële geweten van het fonds en bewaakt de grenzen. 

 Gericht op de effectiviteit van het fonds en op doelmatigheid van het handelen 
Ziet toe op de effectiviteit en de doelmatigheid van de organisatie en de 
(werk)processen. 

 Gericht op het vinden van oplossingen 
Vooral wanneer zich financiële problemen/ uitdagingen voordoen bij aanvragers of het 
fonds zelf. 

 Aanvullend: 
Als persoon is de penningmeester accuraat, analytisch en immer oplossingsgericht, is 
de navigatie van het bestuur  
De penningmeester heeft daarnaast de formele taken en bevoegdheden van de 
stichting. 

 
PROFIEL ALGEMEEN BESTUURDER   [ OPDRACHT GERICHT OP HET OVERBRUGGINGSFONDS ] 

 Gericht op goede uitvoering van het overbruggingsfonds 
Deze bestuurder zit dicht op de uitvoering door de professionele medewerkers. Deze 
bestuurder is beschikbaar voor de support van de uitvoerder, denkt als sparring partner 
mee over de uitvoering en is beschikbaar wanneer uitvoeringsproblemen zich voordoen.  
Hakt waar nodig knopen door wanneer obstakels een snelle uitvoering in de weg staan. 
Schaalt waar nodig op naar het bestuur. 

 Gericht op uitvoeringsinformatie naar bestuur 
Ziet toe op tijdig informeren en maakt analyses en rapportages naar het bestuur van het 
fonds als basis voor beleidsvorming/ besluiten. 

 Aanvullend: 
Als persoon is deze bestuurder praktisch ingesteld. Snel en inventief meedenker. 
Communicatief en relationeel vaardig. 

 
PROFIEL ALGEMEEN BESTUURDER   [ OPDRACHT GERICHT OP HET ONTWIKKELFONDS ] 

 Gericht op advisering m.b.t. de aanvragen voor het ‘ontwikkelfonds’ (initiatieven voor 
armoedebestrijding in Amersfoort) aan het bestuur 
Zorgt voor goede voorbereiding (analyse/ voorafweging) van de beoordeling van 
fondsaanvragen aan het bestuur. De uitvoerder ondersteunt met het voorbereidende 
werk. 

 Gericht op stimulering/aanjagen van initiatieven armoedebestrijding in de stad  
Onderhoudt contacten met allerlei initiatieven in de stad en stimuleert mensen 
initiatieven uit te werken tot fonds aanvragen (indien nodig). 

 Aanvullend: 
Als persoon beschikt de bestuurder over goede analytische en advieskwaliteiten, en 
goede commerciële en communicatieve vaardigheden.  
Daarnaast beschikt deze bestuurder over goede kennis van andere ontwikkelfondsen en 
kennis over het lokale terrein (Amersfoort en de wijken). 

 
 

 
 
 
 

 


