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 Beste mensen,  

 

Even een kort extra Alpepraotje voordat we vakantie hebben en al 
dan niet op vakantie kunnen gaan. 

 

De voorbereidingen voor de verwendag van zondag 12 september 
a.s. zijn ver klaar en de uitnodigingen verstuurd. De aanmeldingen 
voor deelname komen volop binnen, zoals ook de aanmeldingen van 
de vrijwilligers én de oldtimer chauffeurs. We kijken er allemaal weer 
naar uit om er samen een mooie dag van te maken. Heb je je nog niet 
aangemeld? Stuur dan een mailtje naar info@opdenalperijen.nl o.v.v. 
verwendag 2021, afmelden kan altijd nog. 

 

Dan wil ik jullie melden dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
penningmeester én voorzitter. René gaat na 9 jaar 
penningmeesterschap aan het einde van dit jaar stoppen en ik stop 
eind volgend jaar. Als we 10 jaar bestaan op 5-12-2022 heb ik er ruim 
7 jaar als voorzitter op zitten. Beiden gaan we voor nieuwe 
uitdagingen, maar blijven in meer of mindere maten betrokken bij de 
stichting.  

 

Mocht je interesse hebben in een van deze fantastische 
bestuursfuncties binnen een unieke stichting of weet je iemand, laat 
het ons dan weten. Lees er meer over verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Rest mij iedereen een fijne zomer toe te wensen en 
hopelijk tot snel.  

 

Fred Polling  

Trotse voorzitter Stichting Op Den Alpe Rijen    

www.opdenalperijen.nl 
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2 Vacatures 
Zoals Fred al aangaf komen er 2 vacatures vrij in ons bestuur. Nu bestaat 

het bestuur uit 5 personen en dat willen we graag zo houden. Daarom 
zijn we op zoek naar 2 enthousiaste personen die willen bouwen 
aan het werk van de stichting en zich graag willen inzetten voor 
mensen die geraakt zijn door kanker in de gemeente Gilze en Rijen 
en omgeving. 

 
Vacature voorzitter 
Ben jij die nieuwe aanvoerder van het team Op Den Alpe Rijen? De 
vertegenwoordiger die samen met de andere 4 bestuursleden 
eindverantwoordelijk is voor het beleid, de financiën en de 
activiteiten van de stichting. Ben jij een motivator, een verbinder en 
netwerker die elk gesprek aan durft? Heb jij bestuurlijke ervaring, 
leidinggevende capaciteiten, kennis van en affiniteit met de stichting 
en haar doel? Heb je empathisch vermogen en een 
dienstverlenende instelling? ….. Nou dan zijn wij op zoek naar jou. 
Neem snel contact met ons op. 
 

Vacature penningmeester 
Ben jij een onze nieuwe schatbewaarder die de algehele financiën 
beheert, de begroting, het financieel beleid, planning en 
jaarverslagen maakt. Een baas van het geld die gek is op cijfers en 
getallen? Heb je ervaring, kennis van en affiniteit met de stichting én 
haar doel. Heb je empathisch vermogen en een dienstverlenende 
instelling  en een teamplayer? ……….. ja, dan zou ik contact 
opnemen met ons. 
 

Wat hebben wij jullie te bieden? 
Bij Stichting Op Den Alpe Rijen kom je in een team dat samen met 
de vrijwilligers het verschil wil maken voor mensen die geraakt zijn 
door kanker.  
Wij kunnen de ziekte niet veranderen maar het leven met de ziekte 
wel draaglijker maken. Hoe mooi is het als de ander even niet hoeft 
te zorgen maar dat er voor hen gezorgd wordt. Dat is waar wij voor 
staan.  
We zijn trots op hetgeen we in bijna 9 jaar bereikt hebben, gegroeid 
in professionaliteit, vrijwilligers, netwerk, de diversiteit aan 
activiteiten die we doen en vooral onze trots, de jaarlijkse 
verwendag, waarin we de laatste paar jaar zo’n 40 mensen een 
mooie dag geven. Kortom een unieke lokale stichting vol 
enthousiastelingen, die samen met lokale ondernemers hun 
steentje bijdragen aan de maatschappij. 
 
Voor een uitgebreide omschrijving van de functies en het 
takenpakket klik je op deze link naar onze website. 

http://www.opdenalperijen.nl/vacatures.html

