
 
 
 
 

Vacature Bestuurslid   

Het NL Talenten Fonds zoekt een nieuw bestuurslid. Iemand die dit nieuwe fonds 
kan adviseren, ondersteunen en laten groeien.  Wij zoeken een verbinder, strateeg, 
optimist, ondernemer, ambassadeur. Iemand met een hart voor bijzonder 
talentvolle jongeren op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.  

NL Talenten Fonds 

Het NL Talenten Fonds is een stichting met ANBI status dat tot doel heeft 
bijzondere talenten (15-30 jaar) in Nederland op het gebied van sport, cultuur en 
onderwijs, financieel te steunen in hun ontwikkeling. De organisatie bestaat uit een 
driehoofdig bestuur (onbezoldigd) en een projectleider (parttime in dienst). Het 
fonds is gestart in 2021 en heeft ambitie om samen met meerdere financiële 
partners zoveel mogelijk bijzondere talenten in Nederland over de streep te trekken 
en te steunen in hun ontwikkeling.  

Wie zoeken wij 

We zoeken een bestuurslid die wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het NL Talenten Fonds. 
Iemand met een ondernemersmentaliteit en kennis van marketing en groei-strategie. Iemand met een 
netwerk in sport, cultuur of onderwijs. Iemand met enthousiasme en creativiteit. Iemand met kennis 
van bestuurstaken, door ervaring of opleidingen en een visie op organisatie en talentontwikkeling.  

Wat vragen wij  

We vragen aan een nieuw bestuurslid om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen die drie keer per 
jaar plaats zullen vinden. Het doel van de vergaderingen is het uitzetten van het strategisch beleid en 
toezien op de uitvoering hiervan. We vragen om een actieve bijdrage aan ideeën voor ontwikkeling en 
groei van het fonds. We vragen om het NL Talenten Fonds extern te vertegenwoordigen en de 
doelstelling van het fonds uit te dragen.  

Wat bieden wij  

We bieden de mogelijkheid om in een klein team aan de start te staan van een nationaal fonds voor 
bijzondere talenten in Nederland. Samen met de andere bestuursleden en projectleider kun je bouwen 
aan een nieuwe organisatie. Er is heel veel ruimte voor jouw eigen inbreng. Je kunt met deze functie 
bijdragen aan het realiseren van financiële steun voor jongeren in Nederland die met hun bijzondere 
talenten mijlpalen halen, een inspiratie zijn voor velen en van belangrijke bijdrage leveren aan onze 
maatschappij.  

Wat kun je doen?  

Voor meer informatie kun je eens kijken op de website www.nltalentenfonds.nl. Je kunt ook direct een 
mail sturen aan anneke@nltalentenfonds.nl of bellen met Anneke op 020-2345676 of 06-37649473. We 
horen graag van je!  
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