
 

 

 

 

 

 

 

 
A F Z E N D E R :  P O S T B U S  2 4 2 ,  7 0 0 0  A E   D O E T I N C H E M   

De stichting Vrienden van SAM heeft zichzelf tot doel gesteld zich in te spannen om extra gelden te verkrijgen in verband met het realiseren van 

plannen die niet binnen de exploitatie van SAM gefinancierd kunnen worden. De extra verkregen gelden worden ingezet ten behoeve van de kinderen 

van SAM en kennen een uiteenlopende besteding 

 

Postadres 

Postbus 242 

7000 AE Doetinchem 

 

Bezoekadres  

Boddens Hosangstraat 98 

7002 JA Doetinchem 

Telefoon (0314) 35 41 63 

Fax (0314) 36 63 69 

Email bestuursbureau@sbosam.nl 

Website www.sbosam.nl 

KvK 52893162 

 

Bestuursvacature 

 

 

 

 

 
 Da tu m : 8 november 2017 

 K e nme r k :  

 Onde rwe r p : Vacature Bestuur Stichting Vrienden van SAM 

 

 
 

 

Op 1 juni 2011 is de Stichting Vrienden van SAM (VvS) opgericht om extra middelen te verkrijgen in 

verband met het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM gefinancierd 

kunnen worden. De VvS wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school, nog meer 

zullen genieten en bovenal extra stimulansen krijgen. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door 

giften, bijdragen in natura en sponsoring door 'Vrienden van SAM'. De VvS hebben de afgelopen jaren de 

volgende activiteiten ondersteund: 

 Organisatie van een theaterochtend met 'Warboel'. 

 Aanschaf van een tafeltennistafel, voetbaldoelen en -ballen en een pannakooi. 

 Een voorstelling in Amphion door alle leerlingen van SAMmet ondersteuning van medewerkers van de 

Muziekschool en dansschool Bertha Huls. 

 'Techniek'-activiteiten zoals bedrijfsbezoeken en lessen met als afsluiting 'Techniekavond' met presentaties 

aan ouders en belangstellenden. 

 

Het bestuur bestaat uit een secretaris, Eric van Arragon, een penningmeester, Henk Knipping en een 

voorzitter, Eesge Botma. Daarnaast is er een nauwe relatie met de directeur van de school. Omdat één van 

de bestuursleden na 6 jaar is gestopt zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Van deze persoon wordt 

verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met kinderen van SAM en graag mede de zaken oppakt. Het bestuur 

vergadert ééns per ca. 8 weken in de avonduren. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met 

Eesge Botma, 06.13.54.40.10 of eesge.botma@gmail.com. 
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