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De organisatie – samen maken we het Odensehuis  
Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) 
dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, 
activiteiten en advies.  Een Odensehuis biedt  een stem aan mensen met dementie en de 
mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ kunnen 
voelen. De Informatievoorziening is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden. 
 
Het Odensehuis in Emmen is op 21 september 2020 op Wereld Alzheimer dag geopend.  
Om een stichting te vormen zijn we op zoek naar een prettig en enthousiast bestuur met een warm 
hart voor de doelgroep. Het Odensehuis Emmen heeft nauwe samenwerking met het Odensehuis te 
Groningen, zowel inhoudelijk als op bestuurlijk niveau willen we elkaar ondersteunen. 
 
Voor achtergrondinformatie, zie https://odensehuizen.nl/odensehuis-algemeen/ 
 
Een stichtingsbestuurder van Odensehuis Emmen:  
√ Heeft affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;  
√ Is bereid voldoende tijd te besteden aan het Odensehuis Emmen;   
√ Heeft specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel en 

√ Is sparringpartner je collega bestuursleden.  

 
Bestuurstaken per functie:  
Voorzitter  
√ Leidt de bestuursvergaderingen inspirerend en enthousiasmerend;  
√ Initieert, coördineert en ziet toe op de koers van het bestuursbeleid;  
√ Netwerkt in de gemeentelijke organisatie i.s.m. coördinator;  
√ Onderhoudt, samen met de coördinator, landelijke contacten met bestuurders in het 

platform Odensehuizen.  
 
Secretaris  
√ Bereidt de bestuursvergaderingen voor en legt verslag;  
√ Verzorgt en archiveert correspondentie namens/aan bestuur;  
√ Stelt het jaarverslag op, i.s.m. voorzitter en coördinator.  
 
Penningmeester  
√ Stelt i.o.m. de accountant / het administratiekantoor de jaarrapportage en begroting op en  

vertaalt deze naar deelnemers;  
√ Bewaakt de begroting en werkplan aan de hand van maandelijkse liquiditeitsoverzichten;  
√ Legt contacten met (werft) fondsen, gemeente, sponsoren. 
 
 
Het Odensehuis Emmen is een initiatief van Cosis en Sedna. 
Voor meer informatie kunt u daarom contact opnemen met: 
Sanne Gerding (Leidinggevende Cosis cluster ambulant): 06-83248692 of 
Anouk Verspeek (teamleider Sedna): 06-30286310 
 
Reacties kunnen uiterlijk 10 januari 2021 naar a.verspeek@sednaemmen.nl 
 
Het kennismakingsgesprek zal online plaatsvinden op dinsdag 19 januari tussen 11.00 en 15.00 uur.  
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