
Interesse in bestuursfunctie bij Zakelijk Heuvelrug? 

Zakelijk Heuvelrug is een actieve ondernemersvereniging ruim 200 leden. Alle leden 
zijn gevestigd of werkzaam in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn actief in 
heel diverse sectoren en beroepsgroepen. Dat maakt het een divers en krachtig 
netwerk. Leden hebben hierdoor snel en gemakkelijk toegang tot lokale bedrijven, 
instellingen en organisaties. Wel zo prettig bij het zaken doen. Uit onderzoek blijkt 
dat een groot percentage van de omzet van bedrijven of ondernemers komt vanuit 
het eigen netwerk. Ondernemers vinden het belangrijk dit netwerk goed te 
onderhouden. Zakelijk Heuvelrug faciliteert hierin. 
 
Zakelijk Heuvelrug organiseert iedere maand bijeenkomsten (van business lunches, 
open coffees tot thematische bijeenkomsten). Daarnaast heeft Zakelijk Heuvelrug 
nauwe contacten met de gemeente, andere regionale ondernemersverenigingen en 
werkt aan de belangenbehartiging van haar leden.  
 
Het bestuur van Zakelijk Heuvelrug is op zoek naar uitbreiding van een aantal 
bestuursleden, die ieder een specifiek onderwerp in hun portefeuille voor hun 
rekening willen nemen.  
Deze onderwerpen zijn: 

! belangenbehartiging van de leden 
! contacten in de regio met collega organisaties 
! duurzaamheid (inclusief vervolg op merk Duurzaam Doen) 

Heb jij de ambitie om Zakelijk Heuvelrug verder te professionaliseren, mee te werken 
aan het laten groeien van Zakelijk Heuvelrug en mee te helpen aan het versterken 
van dit netwerk? Dan is een bestuursfunctie misschien iets voor jou.  

Bestuursleden van Zakelijk Heuvelrug 

Het bestuur van Zakelijk Heuvelrug bestaat momenteel uit vijf personen, maar wil 
groeien naar maximaal zeven bestuursleden. Reden voor de wens om te groeien is 
dat Zakelijk Heuvelrug wil groeien qua ledenaantal, verder wil professionaliseren en 
diversiteit zoekt in haar bestuur. Onder het bestuur functioneren een aantal 
werkgroepen (belangenbehartiging, communicatie, evenementen en duurzaamheid).  

Taken van bestuursleden zijn o.a.:  

! behartigen belangen van alle leden 
! aanspreekpunt zijn voor gemeente, collega ondernemersvereniging en de 

leden 
! meedenken en praten met gemeente over ondernemers gerelateerde zaken 

(ondernemersklimaat binnen gemeente, bestemmingsplannen etc) 
! financieel beheer van de vereniging (met name taak van penningmeester) 
! (mede) organiseren bijeenkomsten en evenementen 
! communicatie richting leden 

Een bestuurslid van Zakelijk Heuvelrug:  

! is betrokken bij de belangen van Zakelijk Heuvelrug en haar doelstellingen en 



kan deze uitdragen aan de leden en andere partners 
! heeft oog voor ondernemersbelangen 
! heeft een hands on mentaliteit: organiseert en denkt mee om de vereniging te 

laten groeien en leden te bedienen 
! kan vertrouwelijk omgaan met informatie 
! krijgt geen opdrachten vanuit Zakelijk Heuvelrug voor zijn eigen 

bedrijf/bedrijven. Alle werkzaamheden zijn onbezoldigd.  

Tijdsinvestering 

Een bestuursfunctie bij Zakelijk Heuvelrug vergt ongeveer 2 uur per week aan 
tijdsinvestering. Deze tijd is altijd onbezoldigd, er staan ook geen betaalde 
opdrachten tegenover. Tijdsinvestering wordt gevraagd om mee te denken met 
bestuurszaken, contacten te onderhouden met partner organisaties, 
bestuursvergaderingen bij te wonen (eens per maand) en dagelijkse werkzaamheden 
te verrichten (reageren op mails, mede organiseren van activiteiten, aanwezig zijn bij 
activiteiten ect).  
 
Heb je interesse in een bestuursfunctie van Zakelijk Heuvelrug? Neem dan contact 
op met de voorzitter van Zakelijk Heuvelrug: Bas de Vogel (bdevogel@ziggo.nl of 
telefoon 06 – 53 36 77 53).  
 
 
 
 
 

	  


