BESTUURSLEDEN GEZOCHT VOOR STICHTING DUTCH ASSISTANCE DOGS

Stichting Dutch Assistance Dogs is op zoek naar versterking van haar bestuur met twee leden.
Ben jij gefascineerd door het gedrag van zowel mens als hond en wil je graag een actieve bijdrage
leveren aan het welzijn van mensen met psychische problemen dan is deze bestuursfunctie wellicht iets
voor jou!

Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) is een jonge, groeiende organisatie die zich bezighoudt met het
begeleiden van (jong)volwassenen met psychische problemen bij het opleiden van hun
assistentiehond. Door hun ziektebeeld en gebrek aan juiste behandeling, zijn zij vaak beperkt in hun
participatie in de samenleving en schiet hun zelfredzaamheid te kort. Een assistentiehond, of
hulphond blijkt dikwijls een essentiële sleutel te zijn in het proces om cliënten te versterken, ook in
hun deelname aan de samenleving. De wijze waarop coaches in een trainingstraject van cliënten en
hun hond een team maken blijkt een heel krachtige formule te zijn. Met deze aanpak is ook de

(financiële) haalbaarheid voor het verkrijgen en opleiden van een hulphond voor een veel bredere
doelgroep mogelijk.

Bestuur
Het bestuur van de stichting heeft tot taak alles te doen wat nodig is om de doelstelling van de
stichting te realiseren. Dat betekent concreet dat het bestuur verantwoordelijk is voor het
ondersteunen van de bij de stichting aangesloten coaches, voor het inregelen van processen om de
organisatie goed te laten draaien, voor het financiële beheer van de Stichting, voor het werven van
sponsorgelden, voor het bevorderen van de professionaliteit, het borgen van de effectiviteit en
kwaliteit van de trajecten, voor de werving en selectie van coaches en voor het vertegenwoordigen
van de stichting naar buiten toe. Het huidige bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
Vanwege de groei van het aantal coaches en cliënten en onze ambities voor de toekomst zijn we op
zoek naar versterking van het bestuur met twee nieuwe bestuursleden. Dat is nodig omdat we met
een groter aantal coaches en cliënten een organisatorisch professionaliseringslag aan het maken zijn.
Een aantal ontwikkelingen, zoals een toenemend aantal trajecten die onder de WMO worden
uitgevoerd, nopen ook tot verdergaande professionalisering.

Wat verwachten we?
Van de gezochte leden verwachten we het volgende:
•

Bereidheid zich met enthousiasme in te zetten voor de doelstellingen van de Stichting;

•

Bijwonen van bestuursvergaderingen (ongeveer 10 maal per jaar);

•

Bereidheid om op termijn de functie van secretaris, penningmeester of plaatsvervangend
voorzitter op zicht te nemen;

•

Deskundigheid, ervaring of affiniteit met het geschetste werkgebied c.q. organisatorische
aspecten.

Wat bieden we?
Een maatschappelijk relevantie vrijwilligersfunctie bij een kleine stichting met grote ambities. Door
jouw inzet voor de doelstellingen van de stichting kun je samen met een klein team van enthousiaste
en gedreven vrijwilligers en samen met de aangesloten coaches het verschil maken voor veel
jongvolwassenen met vaak complexe psychische problemen.
De functie is onbezoldigd. Onkosten, inclusief reiskosten, worden vergoed.

Geïnteresseerd?
Meer informatie over onze Stichting kan gevonden worden op:
Website
Facebook
Instagram

www.dutchassistancedogs.nl
www.facebook.com/dutchassistancedogs/
www.instagram.com/dutch_assistance_dogs/

Bij vragen kan er telefonisch contact opgenomen worden met Peter van den Heuij op 0623367624 of
per e-mail via administratie@dutchassistancedogs.nl.
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