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Vacature Fondsenwerving, subsidiëring en adverteerders. 

 

In de statuten van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn (de 

Historische Vereniging) valt het volgende te lezen; 

 

1. De vereniging heeft ten doel het behoud van het historisch erfgoed binnen het 

geografisch grondgebied van de voormalige gemeenten Vleuten - De Meern, 

tegenwoordig bekend als de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten- de 

Meern, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

- het bevorderen van kennis, studie en educatie van de geschiedenis van de 

gemeenten die van oudsher binnen het grondgebied vielen; 

- het overdragen van kennis aan bewoners van onze regio; 

- het instellen en in standhouden van een historisch archief met het doel de 

inwoners hiervan zoveel mogelijk kennis te laten nemen; 

- het bewaren, beheren en eventueel tentoonstellen van waardevolle 

historische goederen; 

- het adviseren aan en lobbyen bij de gemeente over ontwikkeling en behoud 

van historisch erfgoed en 

- het aangaan van samenwerking op het gebied van cultuur-historisch 

erfgoed, 

en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor 

het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht. 

Met ruim achthonderd leden en veel vrijwilligers maakt de Historische Vereniging het bovenstaande 

werkelijkheid door middel van diverse activiteiten en projecten. 

Maar………… 

Daarvoor is geld nodig. We zoeken dan ook naar een persoon die goed is in of personen die goed zijn 

in Fondsenwerving, het aanboren van subsidies en het onderhouden van relaties met adverteerders 

in ons tijdschrift. 

Wat breng je daarvoor mee? 

1) Je kan goed netwerken. 

2) Je vindt het leuk een bijdrage te leveren aan de activiteiten en projecten van de Vereniging. 

3) Je bezit enige onderhandelingsvaardigheid. 

4) Enig gevoel voor financiële zaken. 

5) Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

6) Doorzettingsvermogen. 

Wanneer je naar aanleiding van het bovenstaande denkt plezier te kunnen beleven aan je inzet voor 

de Historische Vereniging neem dan contact op met: 
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Dries Klooster, penningmeester van de Historische Vereniging, E-mail: 

penningmeester@histvervdmh.nl of telefoon 030 2 444 0 77. 

Zie verder www.histvervdmh.nl  
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