Hoofddorp: Redenburgsingel 100
Nieuw Vennep: Getsewoudweg 2
(www.jeugdland.net)

GEZOCHT BESTUURSLEDEN
“… Jeugdland draait grotendeels op vrijwilligers…!!! “
De stichting Jeugdland heeft het beheer over zowel Jeugdland Hoofddorp als Jeugdland Nieuw
Vennep, dé speelplek van en voor uw kind...!!!
Het bestuur van de stichting stuurt twee beheerders/coördinatoren aan, die als beroepskracht
werkzaam zijn bij de stichting. Daarnaast zijn nog kinderwerkers in dienst van de stichting welke
door de beheerders worden aangestuurd. Dit zijn in de meeste gevallen studenten in
sociaalpedagogische richting. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, kennen de beide
jeugdlanden een enthousiaste groep vrijwilligers.
Het bestuur van de stichting bestaat volledig vrijwilligers. Recentelijk hebben wij helaas afscheid
genomen van twee bestuursleden, welke in verband met een verhuizing en oppakken andere
vrijwilligers werkzaamheden niet meer beschikbaar waren voor Jeugdland. Gelukkig hebben we
ook een nieuwe enthousiaste bestuurder mogen verwelkomen. Momenteel bestaat het bestuur uit:
voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen . Het bestuur komt zo’n 4 à 5 keer per jaar
afwisselend in Hoofddorp of Nieuw Vennep bijeen samen met de beheerders, die dan
rapporteren. Overige werkzaamheden zijn naar eigen inzicht in te delen.
Om de continuïteit van Jeugdland te kunnen waarborgen zijn wij echter op zoek naar in ieder
geval een vijfde lid van ons leuke bestuurdersteam. Om deze reden zijn wij op zoek naar nieuwe
enthousiaste bestuurders, die net als wij een bijdrage willen leveren aan de mooie en unieke
voorziening voor de kinderen in de omgeving van Hoofddorp en Nieuw Vennep. Buiten zeer
gewaardeerde algemene ondersteuning, zijn wij op dit moment zijn wij het meest op zoek naar
iemand die ons wil helpen met de (financiële) administratie, zoals: Controle en verwerken
facturen, bijhouden loonadministratie inclusief controles en betalingen. Een financiële
achtergrond is zeker een pre.

Kunnen wij op u rekenen?
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst nog nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de stichting, Rainier Stolk per email bereikbaar op
jeuglandhaarlemmermeer@gmail.com of per telefoon op 06-24631941
Wij hopen er op u te mogen begroeten en zien uit naar een samenwerking…!!!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Jeugdland
Stichting Jeugdland, Postbus 165, 2150AD NIEUW VENNEP

