
 

 

 

 

Profiel bestuurslid Stichting Vrienden Hospice Bardo 

 

Bardo biedt hoogwaardige palliatieve zorg; zowel in hospice Bardo, als in de thuissituatie. 

Zorg die zich bovenal uit door ‘er zijn’ in een uitermate intensieve en kwetsbare fase van het 

leven van onze patiënten en hun naasten.We voelen ons bevoorrecht dat we deze zorg 

mogen bieden vanuit de volgende missie: leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Bardo ondersteunt door ruimte te geven aan ieders eigenheid van leven en 

sterven vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Bardo brengt rust en 

vertrouwen in wat komen gaat.  

 

De Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) onderschrijft deze missie en draagt actief 

bij aan de continuïteit en borging van een duurzame toekomst van Stichting Bardo op de drie 

dienstverleningsgebieden: 

● Bardo Hospice 

● Bardo Ondersteuning Thuis 

● Bardo Leerhuis 

Stichting Vrienden van Hospice Bardo heeft ruim 500 trouwe donateurs die het hospice 

structureel steunen. Dat doet zij door het ter beschikking stellen van (financiële) middelen en 

andere voorzieningen aan Bardo, waarmee jaarlijks concrete projecten gerealiseerd worden 

voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Ook worden de middelen 

aangewend voor voorlichting, educatieve tools en publieksbijeenkomsten. Het bestuur zet 

gericht haar netwerk van relaties in om de projecten tot stand te brengen. 

 

Het bestuur van SVHB bestaat uit 5 bestuursleden en een voorzitter. Leden van SVHB 

werken onbezoldigd. Wegens het vertrek van één van de bestuursleden van SVBH is er 

ruimte voor een  

 

      BESTUURSLID  

 

Als potentieel lid zoeken wij een bestuurslid die:  

● de visie en missie van Stichting Bardo onderschrijft door ‘te binden en bewegen’ 

● affiniteit heeft met zorg, in het bijzonder palliatieve zorg 

● de relaties in het bestaande netwerk van sponsoren en donateurs van de SVHB 

onderhoudt en uitbreidt 

● kritisch en grensverleggend kan denken en mede nieuwe initiatieven mogelijk maakt 

● bijdraagt aan de positionering van Stichting Bardo met projecten van SHVB. 

 

   Wij vragen van u  

❖ Een actieve samenwerking met betrokken bestuursleden en doelgroepen 

❖ Intern en extern de SVHB te vertegenwoordigen en de beleidsvisie van Stichting 

Bardo uit te dragen  

 

 



Het bestuur is qua samenstelling afgestemd op de doelen en beoogde ontwikkeling van 

Stichting Bardo. De bestuursleden beschikken vanuit hun expertise gezamenlijk over inzicht 

en algemeen bestuurlijke kwaliteiten. 

Als u kennis en/of ervaring hebt op het gebied van marketing, (nieuwe) media en 

fondsenwerving zou dat een welkome aanvulling zijn op het huidige bestuur.  

 

Heeft u affiniteit met bovenstaand profiel? Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij 

Dick Winters, voorzitter bestuur SVHB. Hij gaat graag met u in gesprek om uw 

mogelijkheden te bespreken. Mail: winters@wxs.nl  of telefoon 06-53731543. 
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