
 
Stichting Bliss to Shine is op zoek naar een bestuursvoorzitter die op energieke 
wijze invulling geeft aan de meest centrale taak: leidinggeven aan het bestuur en 
samen bouwen aan de toekomst van deze unieke vrijwilligersorganisatie.  
 
Als voorzitter van het bestuur ben je de spin in het bestuurlijke web en zet jij je 
graag in voor onze missie en doelstellingen. Eén van onze doelstellingen is 
groeien, als stichting. Op bestuurlijk niveau is die groei zelfs onze grootste 
uitdaging. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig.  

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter? 
Trefwoorden: teamleiderschap, besluitvaardigheid, flexibiliteit, strategisch inzicht, 
communicatiekracht, netwerker, ‘mensen-mens’. 
 
Jij… 

✓ hebt affiniteit met de missie van de stichting;  
✓ hebt eerder bestuurlijke ervaring opgedaan;  
✓ bent enthousiast en betrokken;  
✓ bepaalt mede richting aan de koers van de stichting; 
✓ weet talenten te ontdekken en te benutten. 

 
Invulling 

✓ Is flexibel inzetbaar, gemiddelde tijdsbesteding is 1 dagdeel per week. 
✓ Een belangrijk deel van de werkzaamheden kan vanuit huis worden 

verricht 
✓ Je bent vrij, om naast de geplande vergaderingen, je werktijden en 

momenten zelf te bepalen 
✓ Je zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor een goede 

taakverdeling. 
✓ Je bent voortrekker bij onze activiteiten op het gebied van fondsenwerving. 

 
Wat bieden wij jou?  

✓ Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, 
mogelijkheden en uitdagingen 

✓ Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de missie van de stichting 

✓ Een gemotiveerd team van vrijwilligers om mee samen te mogen werken. 

 

 

 

https://blisstoshine.nl/het-team/


 

Wie is Stichting Bliss to Shine? 
✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBF-

erkenning en de ANBI-status met een landelijke dekking. We werken 
dagelijks om thuiswonende kinderen in gezinnen, die dealen met kanker, 
een herinnering voor het leven te geven. En dat doen we door dagen te 
organiseren: de Blissi Special Days, oftewel de wensdagen, en de Shine 
Day, het jaarlijkse event. 

✓ Dit alles doen we het liefst zonder enige investering. Organisaties en 
ondernemers die ons helpen, doen dit vrijblijvend.  

✓ We zijn een jonge en ambitieuze organisatie. 
✓ Al onze medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. 

De stichting kent geen betaalde functies of posities. 
 
Ben jij dit?  
Stuur dan je cv + motivatie naar Hr@blisstoshine.nl  
Ter attentie van het bestuur en vertel waarom wij jou moeten leren kennen! 
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons 
kantoor in Veenendaal.  

mailto:Hr@blisstoshine.nl

