Als je weet waar je vandaan komt
weet je beter waar je heen gaat.
Als je weet waar de ander vandaan komt
kun je je beter bij die ander aansluiten.

Bestuurssecretaris gezocht
die met kunst en cultuur wil bijdragen
aan de persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke positie van jongeren.

Wie wij zijn
Fu Den Sani initieert en ondersteunt projecten die zijn gericht op
maatschappelijke versterking van kinderen en jongeren. Projecten
waarin zij met elkaar en met hun sociale omgeving verbinding
maken en waarin zij hun eigen én elkaars achtergrond (beter) leren
kennen en waarderen. Cultuur is hiervoor het middel: van muziek
tot storytelling, van taal tot fotografie. Ons werkterrein ligt overal
tussen wijk en wereldwijd.
Onze visie
De jeugd heeft de toekomst. In onze diverse samenleving is weten
waar je vandaan komt en waar de ander vandaan komt de sleutel
tot verbinding en (zelf)respect. Zodat we met een rijk palet aan
achtergronden samen de toekomst kunnen inkleuren. In een
wereld waarin onderlinge verschillen worden begrepen, erkend en
gevierd krijgt iedereen gelijke kansen, ongeacht afkomst, sociale
status of gender. Het ‘anders zijn’ wordt ‘uniek zijn’ en is geen
belemmering maar juist een kracht.
Onze missie
De projecten van Fu Den Sani dragen bij aan een samenleving
waarin kinderen en jongeren, in het bijzonder zij die in een sociaal
kwetsbare positie verkeren, de kans krijgen om zich volledig te
ontplooien en ontwikkelen. De deelnemers worden uitgenodigd
actief te participeren. De thuis-, straat- en onderwijs-omgeving
worden zo veel mogelijk betrokken.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanwege aftredend rooster
komt de functie van secretaris binnenkort vrij. Onze
organisatie groeit snel. Wij zoeken een ervaren bestuurder, die gedreven is om Fu Den Sani in deze fase te
helpen opbouwen, zodat we op de lange termijn ons
betekenisvolle werk kunnen uitvoeren.

Algemene bestuurstaken
• vertegenwoordigen van de organisatie in en buiten rechte;
• vervullen van de werkgeversrol;
• deelnemen aan bestuursvergaderingen;
• bijdragen aan zorgvuldige en efficiënte besluitvorming;
• adviseren directeur over relevante zaken ten behoeve van
de opbouw en bestendiging van de organisatie.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden
Het bestuur functioneert op afstand, maar acteert proactief
en heeft een grote mate van betrokkenheid. Doordat de organisatie in opbouw is ligt de uitvoering van de taken, waarvoor
het bestuur verantwoordelijk is, nog directer bij het bestuur.
In overleg met de directeur vindt daarover afstemming plaats.

Taken van de secretaris
• schriftelijk vastleggen van handelingen van het bestuur,
zoals notuleren van vergaderingen;
• optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders;
• zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd over
relevante informatie beschikken;
• verrichten van overige correspondentie vanuit het bestuur.
Wij zoeken iemand die
• de visie, missie en doelstellingen en het ingezette strategisch beleid onderschrijft;
• vanuit expertise en enthousiasme een actieve bijdrage
levert aan de totstandkoming van het beleid om de doelstellingen te realiseren;
• onze kernwaarden — verantwoord, inclusief, kwaliteit en
verbinden — op een natuurlijke manier uitdraagt;
• ervaring en netwerk op een persoonlijke manier inzet voor
de organisatie;
• bekend is met (het op bestuur en organisatie toepassen
van) de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en
de Code Diversiteit en Inclusie;
• zich prettig voelt bij de werkgeversrol en zorgt voor goed
werkgeverschap.

Praktische informatie
Met deze bestuursfunctie bieden wij je de gelegenheid om met
jouw ervaring en inzet bij te dragen aan de groei en ambities van
Fu Den Sani.
• Het bestuur vergadert 4-6 keer per jaar;
• De zittingstermijn is in beginsel 3 jaar, met de mogelijkheid tot
verlenging;
• Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden;
• Datum aanvang werkzaamheden in overleg.

Meer informatie en solliciteren
Meer informatie over Fu Den Sani vind je op www.fudensani.nl.
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie Tel, directeur Fu Den
Sani, via info@fudensani.nl. Indien je interesse hebt, ontvangen wij je motivatie en CV graag
op hetzelfde e-mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

