ACTIEF BIJ DE KBO

Uw ervaring
is goud waard!
Bent u een actieve senior die nog lang niet aan stoppen wil denken?
Zet u graag uw kennis en ervaring in voor de samenleving? Bij KBO
Ede-Bennekom bent u zeer welkom. U kunt aan de slag als bestuurder, redacteur van onze nieuwsbrief, ouderenadviseur, computerondersteuner, PR-medewerker of organisator van activitieiten.

VOOR SENIOREN, DOOR SENIOREN
KBO Ede-Bennenkom telt 600 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede.
Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden ontmoeting, ondersteuning en
aantrekkelijke voordelen.
De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze organiseren activiteiten en worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen
van belastingformulieren, als ouderen- of veiligheidsadviseur of computerondersteuner.

Lid van commissie of werkgroep

Als actief lid steekt u graag de handen uit de mouwen. Afhankelijk van uw vaardigheden en voorkeuren zijn er veel taken waaruit u kunt kiezen. Bent u goed in taal en
schrijft u graag? Dan bent u van harte welkom in de redactie van de nieuwsbrief of als
PR-medewerker. Bent u handig met computers of het invullen van formulieren? Veel
senioren kunnen uw hulp goed gebruiken! Houdt u van organiseren? Dan bent u uitgenodigd om leuke ontmoetingsactiviteiten te bedenken en te helpen organiseren.

Bestuursfuncties

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. U vindt het een mooie uitdaging om hier mede vorm aan te geven.
Als voorzitter of bestuurslid volgt u de maatschappelijke ontwikkelingen en weet u
wat er speelt. Afhankelijk van uw functie voert u regelmatig overleg met de gemeente
Ede en met maatschappelijke organisaties. U maakt en bewaakt het afdelingsbeleid,
stuurt vrijwilligers aan en werkt zo nodig mee aan de uitvoering afhankelijk van uw
aandachtsgebied. U heeft er plezier in om samen met een club gemotiveerde medebestuurders de afdeling soepel te laten functioneren.

Wat levert het u op?

Het geeft veel voldoening om uw opgebouwde netwerk en ervaring in te zetten voor
een goed doel. Ook ontmoet u veel nieuwe mensen en blijft u actief deelnemen aan de
maatschappij.

Meer informatie?

Van alle vacatures vindt u een uitgebreide functiebeschrijving in de Vacaturebank van
Malkander (www.malkader-ede.nl). Zoek onder organisatie kbo afdeling Ede/Bennekom.
Daarnaast kunt u de vacatures vinden op de eigen website van de KBO. Voor meer
informatie kunt u ook contact opnemen met de secretaris Adri Koch, 0318-650368 of
adri.koch@ziggo.nl.

www.kbo-edebennekom.nl

