
Profiel secretaris Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg

Doelstelling organisatie

De Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) richt zich op de versterking van de zorglandbouw, zowel wat

betreft financiële impulsen als door middel van kennisuitwisseling. Vanuit het besef dat de agrarische functie, de

kracht van de natuur en het werken van de mens met de natuur, een heilzame werking heeft op mensen die

kwetsbaar zijn. SFLZ verbindt daarom kennis binnen haar netwerk, houdt een adviseursnetwerk in stand en zet dit

actief in door onderzoek en advies ten behoeve van de sector landbouw en zorg. De stichting werkt in opdracht van

Stichting DOEN en werkt intensief samen met de Federatie Landbouw en Zorg. SFLZ werkt vanuit de kaders zoals

omschreven in het meerjarenbeleidsplan.

Het Stichtingsbestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris, vanwege het vertrek van de huidige secretaris. Het

bestuur (bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester) is nauw verbonden met het adviseursnetwerk,

bestaande uit ex-zorgboeren of mensen die binnen de sector hebben gewerkt. Het streven is om zoveel mogelijk als

één team te werken. Zij vergaderen merendeels (6 keer per jaar) en bij voorkeur gezamenlijk. SFLZ wordt

ondersteund door een coördinator.

Doelstelling functie

De secretaris is degene die een belangrijke rol speelt in de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen

besluiten en beleid. Hij/zij functioneert daarnaast als klankbord, betrekt interne en externe stakeholders waar nodig

voor het realiseren van zaken.

Taken die hieronder vallen:

● Voorbereiding van de agenda van de vergadering, in samenspraak met de coördinator en voorzitter.
● Voorbereiding van stukken die opgesteld worden namens het bestuur, penvoerder voor

beleidsdocumenten.
● Bewaakt de gemaakte afspraken rondom werkwijze donatieproces en toetst aan het vastgestelde beleid en

contractafspraken.
● Samen met andere bestuursleden aanspreekpunt en gesprekspartner voor externe partijen zoals stichting

Doen, de Federatie Landbouw en Zorg, etc.
● Adviseert in voorkomende gevallen (in een duoschap met een adviseur) inzake individuele

financieringsaanvragen.

Wij zijn daarom op zoek naar

Een persoon die:

● Ervaring heeft met het regisseren/begeleiden van beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de context

van maatschappelijke organisaties;

● zich betrokken voelt bij de zorglandbouw, de sector een warm hart toedraagt en die bekend is met

relevante maatschappelijke bewegingen;

● die met humor, energie en verbindende kracht de interne en externe samenwerking ondersteunt;

● die actief de noodzakelijke formele vereisten rondom budgetaanvraag, -besteding en -  verantwoording in

de gaten houdt en hier verantwoordelijkheid voor draagt samen met het bestuur.

Graag vernemen wij of u interesse heeft voor deze (onbezoldigde) functie1. U kunt uw sollicitatie richten

1 Voor bestuur en adviseurs is een kostenvergoeding beschikbaar.

https://www.fondslandbouwenzorg.nl/anbi/


aan Angelique van der Moezel, info@fondslandbouwenzorg.nl. Bij vragen kunt u via hetzelfde mailadres

contact opnemen.

mailto:info@fondslandbouwenzorg.nl

