
VOORZITTER STICHTINGSBESTUUR 

Stichting Vrienden van het Mek is een Oosterhoutse NBr stichting welke in 
2011 is opgericht om Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij , kortweg 
het MEK genoemd, te ondersteunen bij het werven van Fondsen, 
(Financieel en Materieel) voor het regulier onderhoud. 

Aangezien het Mek een constant tekort heeft bij het financieel en 
organisatorisch op orde houden, is steun vanuit de bevolking en het 
bedrijfsleven een constant wens / noodzaak. 

Om het voortbestaan van het Mek te garanderen is onze steun van groot 
belang. Het plezier dat kinderen, ouders en grootouders beleven op het 
Mek is van onschatbare waarde. 

Ca, 50 vrijwilligers (tussen 12 en 80 jaar) steken (een deel van) hun vrije 
tijd in het onderhoud van gebouwen, terreinen en dieren, maar daarvoor is 
geld en materiaal nog. 

We willen jou ook een leuke vrijetijdsbesteding geven met inhoud en zijn 
daarom op zoek naar een voorzitter stichtingsbestuur Vrienden van het 
Mek op vrijwillige basis. 

WAT KRIJG JIJ ERVOOR TERUG? 

Samenwerken met een enthousiaste groep mensen. Met natuurlijk 
voldoende interne begeleiding van onze andere vrijwilligers en 
bestuur/beheer van het Mek. 
Nieuwe mensen leren kennen door te netwerken. Je doet iets goeds voor 
onze Stichting en voor de bezoekers van het Mek. Maar het belangrijkste 
vinden wij: het hebben van plezier in wat je doet! 

WAT VRAGEN WIJ? 

Tijdsbestek: circa 2 tot 3 uur per maand. 

We overleggen per app, mail of telefoon en vergaderen ongeveer elk 
kwartaal. We kunnen samen bespreken welke taken je kunt oppakken in 
jouw rol als voorzitter. Het team bestaat uit ca. 4 à 5 zelfstandige andere 
bestuursleden. Wij staan aan de vooravond van de verbouwing van grote 
vernieuwing / verbetering van het Mek waar de voorbereidingen door het 
Mek al in volle gang zijn. 

We zoeken iemand met kennis op gebied van management en/of de juiste 
connecties heeft in dit vakgebied. Ook op het gebied van fondswerving 



en/of sponsoring zijn we zeer geïnteresseerd. We zoeken een voorzitter die 
het initiatief neemt en soms herinnert aan deadlines. Het team is op elkaar 
ingespeeld dus je staat er zeker niet alleen voor. Uiteraard horen wij graag 
jouw input en komen graag met je in gesprek. 

Als jij enthousiast bent over het Mek vinden we het leuk dat je deze 
vacature deelt met mogelijke kandidaten! 

WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT! 

Enthousiast geworden? Wij komen graag met je in contact. Mail, bel of app 
ons. Graag tot binnenkort! 

info@vriendenvanhetmek.nl  

Mobiel: 06-17 458 979 
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