
 
 

Profielschets  
Bestuurslid Stichting Leuk Om te Leren (LOL) 

- met aandachtsgebied Sponsoring en Relatiebeheer -  
 
 

Onze visie 
Weten wat je kunt en wat je wilt, dat motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren aan een  jong kind een 

programma gericht op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten aan. De kennismaking 
met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een 

bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. LeukOmteLeren zorgt voor deze ontmoetingen door een 

werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en 
ontwikkelt. Kinderen en professionals inspireren elkaar hierbij. 

 
Onze doelgroep 

De kinderen die meedoen aan LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem zitten op een van de scholen 

die onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem vallen.  De kinderen die 
worden uitgenodigd hebben mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn leergierig en slim en hebben 

een intrinsieke motivatie om te leren. 
De kinderen hebben allemaal een verschillende achtergrond. Het aantal deelnemers per 

groep beslaat maximaal 25 jongeren tussen de 10 en 14 jaar. 
 

Onze organisatie 

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem is een initiatief van de Arnhemse Uitdaging 
(Rijnstad) en Ondernemers Kontakt Arnhem, samen met de schoolbesturen van De Basis 

(Primair onderwijs), Quadraam (Voortgezet onderwijs) en de gemeente Arnhem.  
Sinds de start in 2005 is onafgebroken jaarlijks een programma gedraaid voor drie jaargroepen. 

De Stichting kent een toezichthoudend bestuur met vijf leden. 

Het team van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem bestaat uit veel vrijwilligers en vier betaalde 
krachten waarvan één manager (in vaste dienst) en drie (freelance) jaarcoördinatoren. 

 
Onze koers en uitdaging 

LeukOmteLeren weeekendschool heeft sinds 2005 met succes en groot plezier jaarlijks kinderen blij 

gemaakt met een aantrekkelijk programma op de zondag. 
Aan dit programma werken veel (overheids)instanties en bedrijven mee. Zij zorgen voor vrijwilligers, 

werkbezoeken,  lessen en presentaties. Aan deze inzet is geen gebrek. 
Sinds de oprichting zijn met name de woning coöperaties en gemeente de financiers van de 

weekendschool. De (financiële) bijdrage van het bedrijfsleven is beperkt en incidenteel gebleven. 
Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen PO (en VO)  zich geschaard achter dit initiatief, maar ook 

hier zijn de financiële middelen zeer beperkt. 

 
Onze uitdaging is om de financiële continuïteit van de weekendschool te borgen. 

Het bestuur meent dat daarvoor mogelijkheden liggen bij het bedrijfsleven en wil haar strategie en 
beleid dan ook richten op het verhogen van de betrokkenheid van deze groep burgers in Arnhem. 

 

 
Beleidspunten 

Het bestuur heeft voor deze uitdaging een aantal specifieke beleidspunten geformuleerd: 
 

• LeukOmteLeren aantrekkelijk maken voor ondernemers en andere organisaties. Breder 

draagvlak en lange termijn betrokkenheid creëren. De wijze waarop is het verder ontwikkelen 
van een business case. 

• Instellen van een Comité van Aanbeveling, bemenst door vertegenwoordigers uit (ex-) 

ondernemend en politiek Arnhem. Meerdere belangen kunnen/zijn hiermee vertegenwoordigd 

worden. Voorgestelde benoemingen zullen in het voorjaar 2017 worden geëffectueerd. 
• Bewerkstelligen van een andere bestuurssamenstelling met als doel een nadrukkelijke/actieve 

vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven van Arnhem. 

• Herziening van de rol van het bestuur, gericht op kwaliteit en (financiële) continuïteit; en door 



 
 

invulling te geven aan de rol als toezichthoudend bestuur. Binnen een jaar zal dit 

geëffectueerd moeten zijn. 

• Alle bestuursleden zullen, ieder afzonderlijk en als geheel, nadrukkelijker als ambassadeur van 

de weekendschool naar buiten optreden. Het aangaan en onderhouden van relevante relaties 
hoort daar ook bij. 

 
Ons bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter, penningmeester en drie algemene 

leden. Van deze vijf zijn er drie afkomstig/werkzaam uit het (PO/VO) onderwijs, de andere twee 
komen uit het (landelijk) bedrijfsleven. De huidige voorzitter is afkomstig uit het onderwijs. 

Ieder bestuurslid heeft een primair verantwoordelijkheidsgebied, bijvoorbeeld personele zaken of 
communicatie. 

Het bestuur kan getypeerd worden als gedreven, gecommitteerd en professioneel. 
 

        Vacature Bestuurslid 

 
Wij zoeken voor het bestuur een (oud) ondernemer/manager met bestaand actief netwerk in Arnhem. 
 
Algemene bestuurstaken: 

 

• Actief deelnemen aan bestuursvergaderingen (8x per jaar) 

• Mede verantwoordelijk zijn voor het (algemeen) beleid van de Stichting LOL 

• Optreden als ambassadeur van LOL naar buiten. Netwerken en relaties inzetten voor LOL. 

• Betrokken zijn bij de weekendschool o.a. door het bijwonen van diploma uitreiking, (minimaal 

één) zondag meedoen en/of vrijwilligersbijeenkomsten. 
 

Taak- en verantwoordelijkheidsgebieden 
 

• Sponsor- en partnerbeleid. En zorgdragen voor de uitvoering hiervan o.a. financiering, 

sponsormaterialen, sponsorcont(r)acten, En ook het vormgeven, promoten en bewaken van 
het merk LOL;  

• Relatiebeheer: o.a. in kaart brengen, coördineren, aanboren en onderhouden van nieuwe en 

bestaande relevante netwerken.  

 
Relaties en verhoudingen: 

 
• Met de penningmeester: m.b.t. verwachtingen en realisatie van financieringen en 

sponsorgelden. 

• Inzetten van andere bestuursleden bij netwerk- en sponsoraangelegenheden. 

• Aanspreekpunt namens de stichting met alle financiers/sponsoren, in overleg met 

penningmeester en voorzitter. 

• Goede verstandhouding met alle bestuursleden, (betaalde) medewerkers en vrijwilligers. 

 
Functie-eisen: 

 
• Ruime relevante contacten in ondernemend Arnhem e.o. 

• In staat om deuren te openen (en deze open te houden) voor de belangen van onze stichting 

• Kunnen optreden als ambassadeur; representatief, gedreven, verbinder, teamspeler 

• Bij voorkeur (oud) ondernemer/manager/ex-politicus, en lokaal actief in relevante netwerken 

(m.n. ondernemers/managers) 

• Affiniteit met kinderen en onderwijs. 

 
Arnhem,  14 maart 2017 

 
 
 


