STICHTING NOODOPVANG DAKLOZE VREEMDELINGEN UTRECHT
Sinds 2001 ondersteunt de SNDVU uitgeprocedeerde asielzoekers die geen
recht meer hebben op overheidsvoorzieningen (verblijf in een AZC), maar
wel in Nederland verblijven. Het betreft mensen die toch een perspectief
hebben in de vorm van een nieuwe aanvraagprocedure voor een
verblijfsvergunning (regulier of asiel), perspectief op terugkeer of waarbij
sprake is van een schrijnende situatie.
Onze stichting ondersteunt ongeveer 100 mensen. Deze ondersteuning
bestaat uit sociaal-juridische begeleiding, opvang in gewone woningen en
de begeleiding daarbij en sociale activering.
Wij doen dat met een staf van negen (parttime) medewerkers en met
vrijwilligers.
Het bestuur van de SNDVU bestaat uit zes leden (drie vrouwen, drie
mannen). Zij hebben de taken verdeeld maar dragen samen de bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
Omdat de SNDVU een kleine organisatie met een beperkt aantal
medewerkers is, liggen de bestuurstaken dicht tegen de dagelijkse
uitvoering aan.
Onze secretaris neemt binnenkort afscheid omdat zijn laatste termijn
verstrijkt.
Daarom zoeken wij een

BESTUURSLID / SECRETARIS VAN HET BESTUUR (V/M)
Wat vragen wij:
Wij zoeken iemand met (enige) ervaring in het besturen van een (kleine)
maatschappelijke organisatie. Affiniteit met het werkveld is belangrijk en
goed kunnen samenwerken is essentieel.
Van de secretaris van het bestuur wordt in het bijzonder verwacht dat
zij/hij de continuïteit van de bestuursaangelegenheden bewaakt.

De secretaris bereidt in overleg met de coördinator de agenda van de
bestuursvergaderingen (ca. 1x per twee maanden) voor.
Verdere invulling van de functie in overleg.
De activiteiten vragen een tijdsbesteding van gemiddeld ongeveer 4 uur per
week.
De functie is onbezoldigd.
Wat bieden wij:
Het werk van de SNDVU is maatschappelijk relevant, vindt plaats in een
politiek-dynamische omgeving, midden in de actualiteit en de
maatschappelijke discussie over migratie en asiel. Bij ons kan je samen met
anderen het verschil maken in het leven van uitgeprocedeerde asielzoekers.
We bieden een plek in een ploeg gemotiveerde en deskundige mensen,
zowel binnen het bestuur als in de SNDVU als geheel.
Zie voor meer informatie over de organisatie de website www.sndvu.nl
Nadere informatie is te verkrijgen bij, de voorzitter van het bestuur, Henk
Brandt.
U kunt zich in verbinding stellen met het bureau van de SNDVU
(Tel. 030-29 333 78 of email info@sndvu.nl ) dan zal hij contact met u
opnemen.
Reacties graag vóór 30 augustus richten aan info@sndvu.nl.

