
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Stichting Vrienden van het Derkshoes/Kruumtenhoes Westerbork 
 

De Stichting Vrienden van het Derkshoes/ Kruumtenhoes wil van betekenis zijn 
voor bewoners van het Derkshoes en het Kruumtenhoes in Westerbork. Zij doet 
dat door tegemoet te komen aan wensen en behoeften die niet uit andere 

middelen, zoals het zorgbudget, betaald kunnen worden. Het gaat om concrete 
dingen waar bewoners iets aan hebben. De Stichting zamelt hiervoor middelen in 

door bijvoorbeeld het aanschrijven van fondsen, of het werven van sponsoren en 
donateurs of door het ontvangen van een legaat.  
 

Doelstelling  
Het doel van de Stichting is om door middel van financiële ondersteuning 

recreatie en het welzijn van de cliënten van Stichting Derkshoes Zorg en 
Dienstverlening te bevorderen.  
 

Bestuur  
De Stichting is onafhankelijk en zet zich belangeloos in. Het bestuur van de 

Stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op 
dit moment is het bestuur van de stichting op zoek naar een nieuwe  
 

Penningmeester & Secretaris 
 

Wie zoeken we: 
De penningmeester en de secretaris die we zoeken zijn bereid om, op vrijwillige 
basis, samen met de voorzitter het bestuur te vormen van de Stichting. Om deze 

rollen goed in te kunnen vullen is van belang ook de benodigde tijd vrij te 
kunnen maken en inspanning te willen leveren. Het bestuur vergadert enkele 

malen per jaar. Daarnaast kunnen bijeenkomsten of gelegenheden zich voordoen 
waar (een afvaardiging namens) het bestuur van de Stichting aanwezig is.  
Van belang is dat bestuursleden zich verbonden voelen met het Derkshoes/ 

Kruumtenhoes en de doelstelling van de Stichting. We zoeken iemand uit 
Westerbork of nabije omgeving. Van de secretaris en penningmeester 

verwachten we uiteraard ook dat de taken die horen bij deze rollen naar behoren 
kunnen worden uitgevoerd.  

 
Meer informatie  
Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u een mailbericht sturen naar: 

Mw. J. Schorer – den Hollander (voorzitter) hollander34@kpnmail.nl of naar Dhr. 
J. Westerling (adviseur) info@notariswesterling.nl  

 
Reageren?  
Heeft u belangstelling voor één van de twee vacante plaatsen in het bestuur, dat 

kunt u dit kenbaar maken door per email uw motivatie te sturen naar: 
sollicitatie@derkshoes.nl. Schrijft u liever uw brief, dan kunt u uw brief sturen 

naar: Stichting Vrienden van het Derkshoes/Kruumtenhoes p/a Derkshoes 
Marsdijk 1 9431 LE Westerbork  

 

De Stichting Vrienden van het Derkshoes/ Kruumtenhoes staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 41020089 onder de naam 

Stichting Steunfonds Welzijn Ouderen, Westerbork. De naamsverandering naar Stichting Vrienden van het Derkshoes/ Kruumtenhoes wordt 

voorbereid.  

Terug 

http://derkshoes.nl/vacatures

