Lid Raad van Bestuur vfonds
(nevenfunctie, jaarvergoeding ad EUR 8.000)
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een onafhankelijk
en particulier fonds dat zich richt op de financiële ondersteuning van instellingen en
projecten binnen drie werkvelden.
1) erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in
overheidsdienst);
2) het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het
herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het
vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op
3) de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de
internationale rechtsorde.
Het vfonds doet dit door jaarlijks ruim 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en
projecten te steunen. Zo verstrekken wij subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogsen verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor
geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve
onderwijs- en jongerenprojecten die het belang van vrede en vrijheid vandaag de dag
belichten. Met onze steun hopen wij verschillende generaties te inspireren en te
stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.
Daarmee beoogt het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en vrijheid op gang te
brengen en te houden.
Het vfonds krijgt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij
en de Nederlandse Loterij, naast opbrengsten uit eigen vermogen dat op een
verantwoorde wijze wordt belegd.
Het vfonds bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een
beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau. Op 12 mei a.s. treedt de voorzitter van de
Raad van Bestuur, Mr R.S. Croll, terug. Hij wordt opgevolgd door Vice-admiraal b.d.
M.J.M. Borsboom, die thans lid is van de Raad van Bestuur. Per die datum ontstaat
derhalve een vacature in het drieledige bestuur, waarvan drs. L.M. Mattaar secretaris is.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestuurt het vfonds. Vanuit die rol stelt de Raad van Bestuur een
meerjarenbeleidsplan en jaarplan op en de bijhorende begrotingen. Daarnaast besluit de
Raad van Bestuur over het toekennen of afwijzen van subsidieaanvragen. De taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de
statuten van het vfonds en nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van Bestuur.
Principes en aanbevelingen over goed bestuur vormen het kader waarbinnen de Raad
van Bestuur functioneert en zijn opgenomen in de gedragscode van Goede Doelen

Nederland en de SBF-Code Goed Bestuur (Erkenningsregeling Goede Doelen). Het gaat
hierbij met name om de besteding van middelen en vermogensbeheer, het functioneren
van de organisatie en risicomanagement. Maar ook om het vermijden van elke vorm van
belangenverstrengeling, het afleggen van verantwoording en het omgaan met
belanghebbenden. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het
belang van de organisatie en sturen zij erop dat de organisatie effectief en efficiënt
presteert.
De drie leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar,
met een mogelijkheid tot herbenoeming. De secretaris heeft een dubbelfunctie en is ook
directeur van het bureau van het vfonds. In die hoedanigheid is zij belast met de
dagelijkse aansturing, beheersing en monitoring van de werkzaamheden van het vfonds.
Hierbij fungeert zij als boegbeeld, maar ook de andere leden van de Raad van Bestuur
kunnen het vfonds representeren. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur
zijn nader uitgewerkt in een directiestatuut. Voor de voorzitter en het lid van de Raad van
Bestuur geldt daarentegen dat hun functies als een nevenfuncties worden beschouwd.

Profiel
De Raad van Bestuur heeft een goede vervulling van de governance hoog in het vaandel
staan. Zij is op zoek naar een gebalanceerde samenstelling van het bestuur, dat zo een
multidisciplinair team vormt en in staat is tot collegiale reflectie, discussie en
besluitvorming. Wij zoeken daarom iemand met:
-

-

-

-

stevig ontwikkelde managementervaring en ervaring met het werken volgens
zorgvuldige en transparante processen en procedures, opgedaan in een
relevante organisatie van vergelijkbare complexiteit;
kennis van financiële zaken als (meerjaren-) begrotingen en jaarverslaggeving;
een relevant netwerk, complementair aan dat van de overige leden van de Raad
van Bestuur;
intrinsiek gemotiveerd om zich in te zetten voor een organisatie met een
charitatieve, maatschappelijke doelstelling;
ervaring met het werken op het snijvlak van publiek en privaat;
aantoonbare ervaring binnen (een van de) de werkvelden van het vfonds;
affiniteit met het werk van de ministeries van Defensie, Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J), en gevoel voor politieke
besluitvorming;
het vermogen om 'weelde te dragen' en verantwoord en transparant om te gaan
met subsidiegeld dat opgebracht wordt door loterijdeelnemers en besteed wordt
aan de doelstellingen van het vfonds;
kennis van het financieel beheer van een vermogensfonds, de
kansspelwetgeving en/of mogelijkheden voor het werven van legaten en
nalatenschappen of is in staat deze kennis in korte tijd te verwerven.

Kandidaten beschikken daarnaast over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
-

academisch werk- en denkniveau;
analytisch en strategisch vermogen om complexe situaties te doorzien en daar
oplossingen voor aan te dragen;
natuurlijke, open en daadkrachtige bestuursstijl;
competentie om verbindend en communicatief op te treden (netwerker);
inventief en innovatief;
empathie en brede maatschappelijke betrokkenheid;
oog voor het mandaat van de secretaris en tegelijkertijd in staat om de secretaris
als een 'devil's advocate' op inhoud 'tegenspel' te bieden;
transparantie en integriteit;
verantwoordelijkheid en omgevingsbewustzijn met oog voor het belang van de
organisatie.

Informatie en sollicitatie
De Raad van Bestuur vergadert in principe tien keer per jaar. Aanwezigheid bij de Raad
van Toezicht vergaderingen is gewenst (doorgaans 5 keer per jaar, gekoppeld aan Raad
van Bestuur vergadering). Op jaarbasis wordt een totaal tijdsbeslag verwacht van 30
werkdagen.
Uw motivatiebrief en cv kunt u uiterlijk 1 april 2020 mailen naar Tobias Vis,
bestuurssecretaris vfonds, t.vis@vfonds.nl. Voor nadere informatie over de functieinhoud kunt u bellen naar telefoonnummer 030-2006833. Het vfonds is sinds 2018
gevestigd in het Vredesbolwerk te Utrecht.

