Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam biedt sociale ondersteuning aan lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) in Amsterdam. We zijn op 5
maart 2012 opgericht nadat Buddyzorg bij de Schorer Stichting eindigde.
Het werk bij Roze Buddyzorg wordt gedaan door zo’n 50 vrijwilligers (de meeste zijn zelf
LHBT) en het grootste deel is buddy. Daarnaast zijn er vrijwilligers die intakes doen bij de
nieuwe cliënten en vrijwilligers die als contactbegeleider de koppeling tussen een buddy
en een cliënt volgt. Het vrijwillige bestuur bestaat uit drie personen. We ontvangen geen
subsidie.
Roze Buddyzorg zorgt voor de juiste koppeling tussen een cliënt en een buddy waarbij
een goede klik belangrijk is.

Vacature bestuurslid (vrijwillig)
Als bestuurslid geef je mede vorm aan het beleid van Roze Buddyzorg en draag je samen
met de andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting.
Het huidige bestuur bestaat uit een interim voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taakomschrijving bestuur
Het hands on bestuur zorgt ervoor dat het reilen en zeilen binnen de organisatie goed
verloopt en springt in waar nodig. Het bestuur richt zich op interne-, beleidszaken, PR,
website, sociale media, financiën, jaarverslagen en externe contacten. Daarnaast
organiseert het bestuur jaarlijks een of twee buddyborrels, een bijeenkomst voor de
buddy’s en de cliënten en afhankelijk van de vraag of de behoefte een thema-avond.
Een nieuw bestuurslid denkt en besluit mee en helpt bij de uitvoer van de
werkzaamheden. En brengt zijn of haar kennis in als dat gebruikt kan worden voor het
werk.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Ervaring met bestuurswerk is een pre, maar geen noodzaak. Wel van belang zijn goed
kunnen samenwerken, betrouwbaar, tactvol en integer.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?
Je wordt ingewerkt en kan een online basistraining volgen.

Wat krijg je ervoor terug?
Werken in een kleine LHBT-organisatie met alleen vrijwilligers. We houden van een
gezellige naborrel.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?





Je bent betrokken bij mensen in een andere leefsituatie
Je wordt gewaardeerd
Het geeft veel voldoening iets voor anderen te betekenen.
Het is waardevol binnen de LHBT-community

Werktijden
Een keer per maand overleg op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. Regie over je eigen
agenda voor de uit te voeren werkzaamheden.

Hoe kom je in aanmerking?
Meld je aan via e-mail inclusief je motivatie: info@rozebuddyzorg.nl en dan nodigen we je
uit voor een kennismaking.

