
Stichting Broederziel is op zoek naar bestuursleden. 
Lijkt het jou wat om bestuurslid te worden van onze stichting?  
Meld je dan nu aan en wij nemen z.s.m. contact met je op! 

 
 
Wat houdt het in? 

• Het is onze missie om meer aandacht te genereren voor de impact van broer-zus verlies. 
 

• Wij streven ernaar om de kennis van het thema ‘de impact van het verlies van een broer of zus’ 
te verspreiden door bijv. de handreiking, themabijeenkomsten en lezingen. We brengen de 
stichting onder de aandacht bij opleidingen, uitvaartondernemingen, etc.  

 

• Wij dragen graag bij aan wetenschappelijk onderzoek rondom het thema broer zus verlies. 
 

• Wij organiseren lotgenotenwandelingen en bijeenkomsten. 
 

• Wij beheren een online lotgenotengroep op Facebook (Siblinggrief). 
 

• Wij posten berichten over broer-zus verlies op verschillende social media kanalen: Facebook, 
LinkedIn, Twitter. Wij beheren onze website en brengen vier keer per jaar onze nieuwsbrief uit. 

 

• Wij zetten ons in om broer-zus verlies onder de aandacht te brengen en de plek in het 
rouwlandschap te geven die het verdient. Niet langs de zijlijn maar in het ‘veld’. 

 
Wie zoeken wij?  

• Iemand die net zoals wijzelf hart heeft voor het thema broer-zus verlies en samen met ons zich 
in wil zetten om de impact van dit verlies nog meer op de kaart te zetten. 

 

• Wij zijn in het bijzonder op zoek naar iemand die de weg kent, of het een uitdaging vindt om de 
weg te zoeken in de subsidie- en fondsenwereld. 

 

• Ook algemene bestuursleden zijn van harte welkom. Mensen die mee willen denken, mee 
willen werken en brainstormen over nieuw te zetten stappen. 

 

• Iemand met eigen inbreng, creatieve ideeën. 
 

• Iemand die bestuurswerk leuk vindt of graag wil ontdekken wat het inhoudt. 
 

• Je bent bereid gemiddeld twee uur per week te investeren. 
 

• Je hebt de bereidheid om eens per 6 weken online te vergaderen. 
 

• Je hebt de bereidheid om tenminste één keer per jaar een vergadering op locatie bij te wonen. 
 
Heb je interesse om ons bestuur te versterken? Of wil je graag meer informatie over bestuurswerk? 
Stuur een mail naar stichtingbroederziel@gmail.com en wij nemen spoedig contact met je op. 
 
Wij hopen je te mogen verwelkomen in ons bestuur. 
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