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ROETZ FAIR FACTORY
De Roetz Fair Factory is een sociale fietsfabriek gevestigd in Amsterdam Noord. Sinds de start in augustus 2016 zijn er
meer dan 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan. De commerciële inkomsten door de
verkoop van fietsen door Roetz-Bikes BV bekostigen de locatie en een aanzienlijk deel van de begeleiding.
De uitvoering van de begeleiding en opleiding van mensen is in 2017 ondergebracht in Stichting Roetz Fair Factory.
Stichting en BV werken nauw samen, en het commerciële netwerk van de BV wordt gebruikt om mensen duurzaam
naar een baan te begeleiden, binnen of buiten de muren van de Fair Factory.

PROFIEL STICHTING
De stichting Roetz Fair Factory is opgericht in 2016 ter ondersteuning en bescherming van het behalen van de sociale
doelstellingen van Social Enterprise Roetz-Bikes. Dit doen we door opleiding en werkervaring te bieden en te werken
aan eigenwaarde en trots van de mensen. De opleiding en begeleiding tijdens het werk worden uitgevoerd door twee
begeleiders met ruime ervaring in fietstechniek. Daarnaast is een participatieregisseur aangesteld om instroom
opleiding en uitstroom naar werk te coördineren. Sinds 2019 heeft de Stichting een eigen directeur die onder de
eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de operationele gang van zaken.
De Stichting Roetz Fair Factory werkt momenteel met een bestuur van drie leden; secretaris, penningmeester en een
voorzitter. De Stichting wordt onder andere gesteund door het Anton Jurgens Fonds en Stichting Doen.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN PENNINGMEESTER
-

De penningmeester controleert en beoordeelt het opstellen van een accurate en haalbare begroting die
beantwoordt aan de doelstellingen van de stichting

-

De penningmeester bewaakt de budgetten en realisatie ten opzichte van de begroting, om de continuïteit van de
stichting te garanderen

-

De penningmeester werkt samen met de directeur om aanvullende fondsen te werven

PROFIEL KANDIDAAT
Je hebt een sterke verwantschap met de doelstellingen van de stichting en ziet de kracht van het realiseren van
maatschappelijke doelstellingen op een ondernemende manier. Je hebt aantoonbare (professionele) ervaring op
financieel vlak als eindverantwoordelijke. Een netwerk in de sociale sector in de regio Amsterdam is een groot
voordeel, evenals ervaring in fondsenwerving.

TIJDSINVESTERING & VERGOEDING
Er zijn maximaal 6 bestuursvergaderingen per jaar en een beperkt aantal overleggen met (toekomstige) partners. De
overige tijdsbesteding wordt geschat op 4-8 uur per maand. De bestuursfuncties bij Stichting Fair Factory zijn
onbezoldigd. Onkosten worden vergoed.

CONTACT
Heb je interesse in deze ondernemende bestuursfunctie met maatschappelijke impact? Stuur je reactie naar:
info@roetzfairfactory.nl
Voor toelichting over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter Frank Verheul, 06-50527500
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