
 
Missie & Visie 

“Doe mee, help mee, voor elkaar” 
“Bij Katrien is de warme (t)huiskamer in de Bossche binnenstad. 

We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten. 
Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert mee te doen 

vanuit zijn eigen kracht en talent. 
Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 

We verzachten de binnenstad, door mensen te laten stralen”  
 

Wij zijn Bij Katrien! 
Stichting huiskamer Bij Katrien werkt aan: een inclusieve gemeenschap zijn, waar iedereen welkom 
is. Bij de huiskamer kunnen bewoners terecht voor laagdrempelige activiteiten en spontane en 
verrassende ontmoetingen. Buurtgenoten komen met eigen initiatieven die ze willen realiseren. Het 
bestuur ondersteunt door verbinding te zoeken met eenieder die daaraan een bijdrage kan leveren. 
Bij Katrien wil de komende jaren concrete stappen zetten om het fundament van de huiskamer van 
Bij Katrien verder te verstevigen. Dat doen we vanuit de nieuwe locatie; de St.-Catharinakerk. Waar 
we ooit begonnen, zijn we nu weer thuis. De dagelijkse leiding is in handen van een coördinator 
Dromen en Doen. 

Op zo kort mogelijke termijn is bij Katrien op zoek naar versterking van: 

Bestuursleden 
  

De uitdaging   
Lijkt het je interessant om betrokken te zijn bij een bewonersinitiatief? Bij bewoners die verbetering 
van hun omgeving in eigen hand willen nemen?  Heb je gevoel voor sociaal ondernemerschap, 
betrokkenheid bij inclusieve wijken en buurten? Ben je een verbinder, kan je goed luisteren en wil je 
je graag inzetten om bewoners te ondersteunen en te faciliteren bij ontwikkeling en samenleven? 
Dan zijn we op zoek naar jou!  

Je draagt bij aan het vormgeven van beleid, de ondersteuning van de vrijwilligers en de organisatie 
van activiteiten van Bij Katrien. Het bestuur zet samen met bewoners en meemakers de koers uit 
voor de komende jaren. Je legt contacten met externe (samenwerkende) partners, met bewoners 
van wijken en buurten en vertegenwoordigt Bij Katrien in het netwerk van formele en informele 
organisaties in ’s-Hertogenbosch.  
Er is periodiek bestuurs-overleg met de coördinator om de koers van Bij Katrien en de voortgang te 
borgen, zodat de vrijwilligers hun belangrijke werk op een goede manier kunnen blijven doen.  

Wat zoeken wij   
We zoeken een medebestuurslid dat vanuit de visie van Bij Katrien een bijdrage wil leveren: 
communicatief, betrouwbaar, integer. Ervaring is fijn maar niet voorwaardelijk. Willen leren en je 
bijdrage willen leveren aan een zich ontwikkelende kleine organisatie is belangrijker. Doel is mogelijk 
maken dat bewoners en meemakers stappen kunnen zetten die de (t)huiskamer in de binnenstad; Bij 
Katrien, vooruitbrengen.   

Enthousiast geworden   
Wil je graag een bijdrage geven aan deze mooie stichting en als bestuurslid aan de slag? Mail dan je 
motivatie naar info@Bijkatrien.com, voor meer informatie over de functie kun je bellen met Liesbeth 
van Drunen 06-27434418 of Ellen Blijlevens 06-15230759. 
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