
Help Hengelo helpen: ben jij onze nieuwe secretaris?  

  

De missie van Lokaal Fonds Hengelo:  

Het welzijn van de inwoners van Hengelo bevorderen en de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten. 

Dat is onze missie. Als goededoelenfonds kunnen en doen wij dit door financieel bij te dragen, door te 

fungeren als stimulator of door de verbindende factor te zijn. Help jij ons helpen?  

  

De ambitie en je rol als bestuurslid/secretaris:  

Het is onze ambitie om de Hengelo leefbaarder te maken voor alle inwoners. Dit doen we door 

verborgen sociale vraagstukken te achterhalen en door het ondersteunen van activiteiten die Hengelo 

aantrekkelijker maken. We bouwen daarom aan een netwerk in alle lagen van Hengelo, zodat 

organisaties ons weten te vinden als zij hulp kunnen gebruiken bij het opzetten van projecten of 

activiteiten. Zo maken we samen Hengelo mooier. 

  

Als secretaris heb je daarin een uitdagende en brede taak. Je bent de spil in onze organisatie en:  

● verzorgt de administratie met behulp van ons eigen verwerkingssysteem; 

● bent het eerste aanspreekpunt voor aanvragers, bestuur en raad van toezicht; 

● verwerkt de post, zowel via e-mail als op papier; 

● bereidt, verzorgt en verspreidt vergaderstukken; 

● verwerkt bestuursbesluiten en brengt aanvragers daarvan op de hoogte; 

● helpt ons bij het verder professionaliseren van ons eigen verwerkingssysteem. 

   
Wij nodigen je graag uit om te reageren als je:  

• een positieve uitdaging ziet in de secretarisfunctie; 

• Hengelo aantrekkelijker en leefbaarder wilt maken;  

• wilt samenwerken met bevlogen en collegiale medebestuurders met een hart voor Hengelo;  

• gemakkelijk contacten legt en onderhoud;  

• je netwerk wilt vergroten. 

 

Heb jij voldoende tijd en zie je het als een uitdaging om deze intensieve functie te vervullen? Dan dagen 

wij je uit om te reageren en samen met ons Hengelo nog leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Help 

ons helpen en neem contact op Peter Schiphorst, voorzitter van ons bestuur. Dat kan telefonisch op 

06-23 45 96 54 of in een e-mail aan schiphorst@lokaalfondshengelo.nl. Eventuele vragen over Lokaal 

Fonds Hengelo en/of deze functie zijn via dezelfde weg te stellen.  


