Wij zoeken bestuursleden!
Stichting Stimuleringsfonds Leefbaarheid Oldambt (STILO) is een nieuwe stichting die zich richt op het versterken van
de leefbaarheid in de gemeente Oldambt. Dit doen wij door lokale initiatieven te stimuleren met bruikbare adviezen
én financiële ondersteuning. Iedere inwoner van Oldambt met een sociaal idee dat de leefbaarheid in de omgeving
bevordert kan daarbij rekenen op onze steun. Voor het beoordelen van deze lokale ideeën is een onafhankelijk
subsidiepanel opgericht dat rechtstreeks ressorteert onder het bestuur van de stichting. Voor het bestuur van STILO
zoeken wij maximaal 7 bestuursleden.

Bestuurslid met een sociaal hart
Wil jij op bestuurlijk niveau een bijdrage leveren
aan de leefomgeving in de gemeente Oldambt?
Dan nodigen wij je uit om zitting te nemen in het
bestuur van STILO. Minimaal twee keer per jaar
komt het bestuur bij elkaar om de voortgang van
de stichting te waarborgen. Samen met je
medebestuursleden ben je het gezicht van de
stichting en zorg je voor continuïteit en de
uitvoering van de in de statuten vastgelegde
basiswaarden en doelen. Het bestuur controleert
de halfjaarlijkse verantwoording die door het
subsidiepanel wordt opgesteld en die bestemd is
voor de stuurgroep van NPG (Nationaal
Programma Groningen).
Het bestuur van STILO bestaat uit zeven
bestuursleden: vier algemene bestuursleden, een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Deze laatste drie worden door het bestuur zelf uit
haar midden gekozen.

Heb jij interesse in deze
boeiende functie? Stuur
dan een mail met een korte
motivatie en je cv naar
info@stilo-oldambt.nl.

Voorzitter bestuur
• Deelname aan de bestuursvergaderingen
• Leiden van de bestuursvergaderingen.
• Aanspreekpunt voor inwoners.
• Aanspreekpunt en gesprekspartner voor het
subsidiepanel.

Penningmeester bestuur
• Deelname aan de bestuursvergaderingen.
• Voeren financiële administratie van de stichting.
• Controle op de betalingen van toegewezen
verzoeken door het panel.

Secretaris bestuur
• Deelname aan de bestuursvergaderingen
• Verzorgen van externe communicatie.
• Verzorgen van interne communicatie binnen het
bestuur.
• Voorbereiden van de bestuursvergaderingen.
• Notuleren van de bestuursvergaderingen en
opstellen van het verslag.

Bestuurslid (leden)
• Deelname aan de bestuursvergaderingen.
• Voorbereiden van de bestuursvergaderingen.

Algemene informatie
• Bestuursleden dienen woonachtig te zijn
in de gemeente Oldambt.
• Afhankelijk van de panelfunctie is de
tijdsbesteding ongeveer 2-4 uur per maand.
• Bestuursleden ontvangen jaarlijks een
onkostenvergoeding passend bij de functie
en de noodzakelijk gemaakte kosten.

∙ De functies worden vervuld op
basis van vrijwlligheid.
Sluitingsdatum 7 december 2021
Stilo is een stimuleringsfonds dat mede
mogelijk wordt gemaakt door Nationaal
Programma Groningen

