
 

 
 

BUITENKANS VOOR MENSEN MET VERBEELDINGSKRACHT 

 

Stichting #Awesome 

- hét kledingruilatelier in Eindhoven -  

zoekt versterking van haar bestuur 

 

Maak jij je hard voor een samenleving waarin alles en iedereen kansen 

krijgt?  

Grijp dan jouw kans om te pionieren vanuit onze stichting. 
 

Stichting #Awesome  kledingruilatelier is een non-profit winkel en (ver)maak atelier 

waar alles en iedereen kansen krijgt.  

Hier gebeurt wat we zo graag willen: een duurzame dragende samenleving waarin we 

liefdevol omgaan met elkaar en met spullen. Mooie plannen komen hier van het papier af. We 

DOEN het gewoon! Heel graag met jou en jouw verbeeldingskracht!! 

 

#Awesome  is een gezellige ontmoetingsplek in de buurt Doornakkers Tongelre.  

In onze winkel en atelier werken zo'n 40 vrijwilligers die om allerlei redenen (nog) geen 

betaalde baan hebben. Zij krijgen begeleiding en leren in de praktijk. Het (ver)maakatelier 

groeit uit  tot een creatieve plek waar mensen hun eigen kleding leren vermaken en/of een 

andere bestemming geven (tasjes, sieraden etc.). Zo dragen we heel vanzelfsprekend bij aan 

een circulaire economie, armoedebestrijding en re-integratie.  

 

Om #Awesome  verder te laten groeien en bloeien zoekt ons bestuur versterking. 

Ons team zoekt energieke mensen die midden in de samenleving staan. Kennis van zaken is 

prettig als het gaat om 'meedoen', 'armoedebestrijding', 'duurzaamheid', 're-integratie', 

'communicatie en marketing'.  Het allerbelangrijkste is dat je een mogelijkmaker bent. Iemand 

die ervan houdt om in een team te pionieren en nieuwe wegen te verkennen. Met 

buurtbewoners en allerlei samenwerkingspartners. Vanuit het gezamenlijke doel van 

#Awesome: met bewoners invulling geven aan een ontmoetingsplek waar mensen welkom 

zijn, mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Als het even kan, als opstap naar 

een (beschermde) werkplek. 

 

Tegen deze achtergrond moet je de volgende taken bekijken. 

 

Vervangen van elkaar tijdens afwezigheid en elkaar ondersteunen bij taken. Samen plannen 

maken, subsidies en fondsen aanvragen. Het jaarverslag opstellen. Contacten met 

organisaties, subsidie- en fondsenverstrekkers en partners onderhouden en zorgen voor een 

breed draagvlak voor onze organisatie. Promotie en acquisitie. Het bestuur 

vertegenwoordigen in commissies binnen en buiten de organisatie. Ook mensen die als lid van 

een te vormen Raad van Advies willen toetreden worden uitgenodigd om contact op te nemen. 

 

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN EN UITGEDAAGD? 

 

 Kom langs bij #Awesome om informeel kennis te maken.  

Adres Poeijersstraat 69, Eindhoven of mail ons:  Kledingruil@outlook.com 

t.a.v. voorzitter Gerrie Vermeulen  

Kijk vooral een keertje op www.awesomekledingruilatelier.nl 


