Functieprofiel lid Raad van Toezicht
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes faciliteert verjaardagsfeestjes voor kinderen- in heel
Nederland- die opgroeien in armoede. Voor de ouders is het financieel niet mogelijk om dit
feestje zelf te faciliteren. Als kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren met klasgenootjes
dan horen kinderen en hun ouders er niet bij, kunnen zij niet mee doen.
Door het organiseren van het verjaardagsfeestje leveren wij een concrete bijdrage aan het
mee kunnen doen met klasgenootjes en geven we de kinderen een leuke verjaardag, een
waardevolle herinnering en ontnemen we de ouders een belangrijke stress factor. De
verjaardag van hun kind is geen zorg meer maar wordt weer een dag om naar uit te kijken.
Hoe werken wij?
Wij faciliteren kinderfeestjes voor kinderen in de basisschool leeftijd rondom de thema’s sport,
natuur, cultuur, techniek en creatief. Hierdoor stellen wij de kinderen in de gelegenheid
kennis te laten maken met voor hen (vaak) nieuwe zaken en andere omgevingen.
De feestjes vinden plaats op een locatie in de buurt van de jarige en duren meestal een
middag. Natuurlijk horen drinken en iets lekkers te eten ook bij deze beleving. Per feestje
gaan we uit van 8 kinderen en 2 volwassen begeleiders.
De feestjes worden door onze vrijwilligers gefaciliteerd maar door de ouders (en vaak ook
hun enthousiaste hulpverlener) uitgevoerd. Vervoer, uitnodigingen, ontvangst en de
begeleiding van de kinderen: dat zijn zaken die ze zelf moeten regelen. Voor sommigen best
wennen maar als het lukt zijn ze extra trots! Voor de hulpverlener is het meteen een mooi
project om samen met de ouders op te pakken.
Kinderen worden aangemeld via intermediairs die het aanmeldformulier invullen op onze
website www.uitgesteldekinderfeestjes.nl. Er is in de voorbereiding uitgebreid contact met
zowel de ouders als de intermediair (gezinscoach, bewind voering etc.). Wij vinden het
belangrijk om ouders bij de organisatie te betrekken en hen daarin te activeren en
motiveren.
Momenteel bestaat onze organisatie geheel uit vrijwilligers. In de toekomst zien wij hierin een
professionaliseringsslag door ook een paar personen betaald te laten werken. Een
voorwaarde om op lange termijn kwaliteit en continuïteit te kunnen bieden. Overhead als
kantoorkosten etc. houden wij bewust zo laag mogelijk. Wij ontvangen een bijdrage uit het
project Kansen voor alle kinderen van het Ministerie van SZW en donaties van particulieren,
clubs en bedrijven en overige fondsen.
U bent het toch met ons eens? Ieder kind verdient een leuke verjaardag! Wij kunnen het niet
verkroppen dat er kinderen in Nederland zijn die door armoede hun verjaardag niet kunnen
vieren en dus niet in het middelpunt staan en met hun vriendjes een leuk feestje kunnen
vieren.

Samenstelling bestuur
De stichting is professioneel georganiseerd. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste
leden:
•
Voorzitter/ initiatiefnemer/ oprichter: Renée Kranenberg
•
Secretaris/ oprichter: Mieke Deiters
•
Penningmeester: Agnes van Gool
•
Bestuurslid Zakelijke Relaties: Debora Lenten
•
Bestuurslid Projecten: Marleen Vonk
Volgens de statuten (zie website) wordt er op dit bestuur en haar functioneren toezicht
gehouden door de Raad van Toezicht.

Uitbreiding Raad van Toezicht
De RvT bestaat momenteel uit Frank Cocx, CFO Blokker Holding.
Uitbreiding is zeer gewenst voor het goed functioneren van de RvT. Het ideale team bestaat
naar ons idee uit minstens 3 personen.
We zijn daarom op zoek naar twee professionals, te weten:
•
Eén gedreven sleutelpersoon uit de jeugdzorg
•
Eén persoon uit de sector overheid. Bijvoorbeeld een sleutelpersoon uit de PO-Raad,
Onderwijsinspectie etc.
Werk jij niet in één van deze sectoren maar wil je toch graag lid worden van onze Raad van
Toezicht? Neem dan contact met ons op.

Wat doet een RvT lid bij ons
We zoeken personen die affiniteit hebben met onze doelgroep “Kinderen die in armoede
opgroeien” en enthousiast zijn om de volgende taken op zich te nemen:
-

4 RvT vergaderingen per jaar voorbereiden en bijwonen, op een centrale locatie in
Nederland
Inzetten expertise en netwerk voor groei & behoud van de stichting
Mee helpen bouwen. Samen laten we de stichting groeien en helpen we nog meer
kinderen in armoede in Nederland.
Kritisch zijn. Wat gaat goed en wat kan beter?

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast en wil je met ons in gesprek komen over jouw eventuele RvT rol voor
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes?
Neem dan contact op met:
Frank Cocx (RvT lid Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes) via frankcocx@hotmail.com.
Wij kijken uit naar je reactie! Kijk voor meer informatie op www.uitgesteldekinderfeestjes.nl.
Feestelijke groet,
Team StUK

