
Bestuurslid 

 
Help Hengelo Helpen! Ben jij onze nieuwe bestuurslid? 

 
De missie van Lokaal Fonds Hengelo: 
Het is onze missie Hengelo aantrekkelijker te maken. Het bevorderen van het welzijn en 
welbevinden van de inwoners van Hengelo speelt daarbij een belangrijke rol. Als 
goededoelenfonds doen wij dit door financieel bij te dragen, te fungeren als stimulator of 
door de verbindende factor te zijn. 
 

De ambitie en je rol als bestuurslid: 
Voor de Hengelose samenleving hebben we de ambitie om de stad Hengelo, buurtschap 
Oele en kerkdorp Beckum leefbaarder te maken voor de inwoners. Dit doen we door 
verborgen sociale vraagstukken te achterhalen en door het ondersteunen van activiteiten die 
Hengelo aantrekkelijker maken. 
 

Voor onze eigen stichting hebben we de ambitie om de naamsbekendheid van Lokaal Fonds 
Hengelo te vergroten. We bouwen aan een netwerk in alle lagen van Hengelo, zodat 
organisaties ons goededoelenfonds weten te vinden als zij projecten en activiteiten 
organiseren. Op die manier kunnen wij bijdragen aan het mooier maken van Hengelo. 
 

Je rol als bestuurslid is daarmee breed. Je beoordeelt donatieverzoeken van diverse 
projecten en activiteiten, speelt proactief in op maatschappelijke behoeften, legt verbanden 
en gaat in gesprek met verschillende Hengelose belangengroepen. Een kritische blik is 
daarbij welkom net als actief meedenken over hoe we ons fonds nog beter op de Hengelose 
kaart krijgen. 

 
Wij nodigen je uit te reageren als je: 

 Hengelo als stad, buurtschap en dorp mooier en aantrekkelijker wilt maken; 

 bekent bent met sociale media en weet hoe je dit toepast; 

 makkelijk contact legt; 

 kritisch durft te zijn om de vraag achter de vraag helder te krijgen; 

 de Hengelose gemeenschap voldoende kent om de ambitie van ons fonds effectief 
uit te dragen.  

 
Daarnaast is kennis van websitebeheer een pré. 
 

Wij bieden jou: 
 de mogelijkheid om het welzijn in Hengelo te bevorderen; 

 de kans je netwerk uit te bouwen; 

 een samenwerking met bevlogen medebestuurders die een hart voor Hengelo 
hebben. 

 

Help Hengelo Helpen! Ben jij onze nieuwe bestuurslid? 

Graag ontvangen we je sollicitatie. Informatie kan ingewonnen worden bij René Pigge, 

bestuurslid LFH die bereikbaar is via 06 – 10525996. Meer informatie over Lokaal Fonds 

Hengelo kunt u vinden op https://www.lokaalfondshengelo.nl. Uw sollicitatiebrief ontvangen we 

graag vóór donderdag 1 juli a.s. 

We streven naar benoeming in september 2020. 

https://www.lokaalfondshengelo.nl/

