
 

 

Vacature Bestuurslid Vereniging van Huntington 
 

 

  

De Vereniging van Huntington behartigt zowel de individuele als de collectieve  belangen van  

patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het  

bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten. De activiteiten en projecten die de  

Vereniging organiseert worden gesubsidieerd door het Prinses Beatrix Fonds. 

 

In Nederland lijden circa 1300 mensen aan de ziekte van Huntington. Naar schatting zijn er 

daarnaast circa 4000 mensen die risico lopen voor de ziekte. De ziekte van Huntington is een 

erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen 

openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het 

leven optreden. De ziekte uit zich o.a. in onwillekeurige bewegingen die langzaam verergeren, 

verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. 
 
Organisatie 

De Vereniging van Huntington wordt geleid door een Dagelijks Bestuur, die de lopende  

zaken behartigt en een Algemeen Bestuur. Het Bestuur wordt hierbij gesteund door diverse 

Commissies en Werkgroepen.  

 

Werkzaamheden Bestuurslid 

De Vereniging is op zoek naar Bestuursleden voor het Dagelijks Bestuur. We zoeken 

specialisten maar ook mensen die wat meer allround kunnen presteren.  
De taken en werkzaamheden van een Bestuurslid zijn onder andere: 

• Bijwonen van Bestuursvergaderingen en Commissievergaderingen; 

• Mede verantwoordelijk zijn voor afhandeling van besluiten en actiepunten uit de 

     vergaderingen; 

• Meedenken over het beleid van de Vereniging; 

• Het vertegenwoordigen van de Vereniging bij bijeenkomsten of vergaderingen van  

     diverse organisaties. 

 

Profiel 

Van een Bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij: 

• Kennis heeft van en in ieder geval  belangstelling voor de ziekte van Huntington en  

          affiniteit met de gezondheidszorg; 

• Bereid is om regelmatig vergaderingen bij te wonen, ook ’s avonds en in de 

          weekenden. Vergaderfrequentie Bestuursvergaderingen: Dagelijks Bestuur 8 x per   

          jaar. Vertegenwoordiging Commissies en Werkgroepen: 5-6 x per jaar; 

• Zelfstandig is, maar ook kan samenwerken;  

• (Eventuele) aanvullende expertise op een van de aandachtsgebieden zoals wonen, 

          zorg, welzijn, arbeidsparticipatie, juridische zaken, verzekeringen, maatschappelijke  

          participatie en communicatie en voorlichting. 

 

Wij bieden 
• Kleine, maar betrokken organisatie; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten uit hoofde van de taak; 

• Organisatie- en taakgerichte deskundigheidsbevordering en ondersteuning. 

 

Adresgegevens 

Stuur je brief met C.V. en motivatie naar: 

Landelijk Bureau Vereniging van Huntington (O.v.v. Vacature Bestuurslid ) 

T.a.v het Bestuur  

Postbus 30470 

2500 GL Den Haag 

E-mailen mag ook: info@huntington.nl (O.v.v. Vacature Bestuurslid) 

 

Overige informatie: 

•   Voor inlichtingen kun je contact opnemen met het Landelijk Bureau 070 314 88 88 
• Voor meer informatie zie www.huntington.nl 

 


