
 
 

      November 2021 
 
Het ADHD Netwerk is op zoek naar een nieuw bestuurslid  
 
Ons zeer gewaardeerde bestuurslid Sanne Vink gaat ons bestuur na 10 jaar verlaten.  
 
Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid met professionele betrokkenheid bij ADHD die 
het penningmeesterschap van het ADHD Netwerk op zich wil te nemen. 
 
Wat kun je verwachten: 
- een ontspannen sfeer in een bestuur met collega’s die vanuit verschillende disciplines allen 
ADHD een warm hart toedragen en die vanuit heel Nederland samenwerken om het ADHD 
Netwerk blijvend tot een krachtig (kennis)platform te maken   
- we hebben onze website vernieuwd en willen als volgende stap het zelfstandig naamwoord 
‘netwerk’ nog meer gaan omzetten in het werkwoord ‘netwerken’. Naar wens kun je daar een 
actieve rol in spelen 
- uitstekend ingewerkt worden in de financiën door de vertrekkende penningmeester Sanne 
Vink, praktische ondersteuning door onze management assistent Elvire Wagener en een 
goed geautomatiseerd systeem t.a.v. contributie- en Netwerkgelden inning.  
 
Tijdsinvestering: 
- ons bestuur vergadert 3 keer per jaar, rondom een ADHD Netwerk avond. Buiten de 
COVID-19 uitbraak deden we dat in de Jaarbeurs, momenteel via ZOOM.  
- tussen de vergaderingen door hebben we af en toe overleg per app of mail over actuele 
vragen 
- elk bestuurslid heeft zowel eigen taken als algemene taken waarbij er een grote mate van 
flexibiliteit bestaat die met elkaar te verdelen of ruilen 
- 1 à 2 keer per jaar ben je een maand “Vraagbaak”: je beantwoordt vragen van leden per 
mail. Hierbij word je ondersteund door onze management assistent.  
- 1 à 2 keer per jaar verzorg je een korte samenvatting van een boeiend artikel over een 
onderwerp gerelateerd aan ADHD, die op onze website wordt geplaatst 
- totale tijdsinvestering voor deze 2 bovenstaande activiteiten ca. 1-2 uur per maand 
- tijdsinvestering penningmeesterschap: gemiddeld 2 uur per maand. Er is een 
inwerkdocument waarin alle informatie staat en je kunt altijd contact opnemen met de oude 
penningsmeester indien je vragen hebt. 
 
Vergoeding: 
- reiskosten woonplek-Jaarbeurs worden vergoed 
 
Procedure: 
- graag jouw brief met motivatie en kort CV opsturen naar info@adhdnetwerk.nl vóór 6 
januari a.s. 
- op maandag 10 januari 2022 tussen 19.30-22.00 uur is er een kennismakingsgesprek 
met de sollicitatiecommissie via ZOOM (ca. 45 min.) 
 
- een betaalde functie bij een farmaceutische organisatie kan niet verenigd worden met het 
bestuurslidmaatschap. 
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