Vacature bestuur MKF.
Er is een vacature voor een bestuurslid van hat Michel Keijzer Fonds (MKF). In de statuten van het
MKF staat vermeld dat het bestuur dient te bestaan uit de voorzitter en de penningmeester van de
PVHH, de voorzitter van de Raad van Advies van de PVHH en twee leden van de PVHH die door de
Verenigingsraad (VR) worden benoemd. Op dit moment is er echter slechts één lid van de vereniging
door de VR benoemd.
Korte achtergrond informatie:
Michel Keijzer was een gefortuneerde ongehuwde gelaryngectomeerde tapijtenfabrikant
(Bonaparte-tapijten in de jaren 60 en 70 een algemeen bekend merk). Bij testament heeft hij
vastgelegd dat na zijn overlijden naast enkele legaten de NSvG en het KWF voor gelijke delen zijn
erfgenamen zouden zijn. De NSvG heeft toentertijd besloten een speciaal fonds in het leven te
roepen, dat de naam van de erflater kreeg. Het fonds is opgericht op 4 december 1998. Bepaald is
dat het Michel Keijzer Fonds het volgende doel zou krijgen:
 Het ondersteunen van NSvG-projecten die niet uit de jaarlijkse inkomsten bekostigd kunnen
worden
 Het bevorderen en/of ondersteunen van onderzoek dat voor gelaryngectomeerden van
belang kan zijn
 En het bevorderen van nationale c.q. internationale samenwerking
Intern is afgesproken dat het kapitaal in stand gehouden wordt en dat slechts de rente/winst voor
bovenstaande doelen aangewend zal worden.
Na de oprichting van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS zijn de statuten van het MKF aangepast en is
NSvG vervangen door Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Rob Burdorf (voorzitter van de PVHH), Tom
Bex (penningmeester van de PVHH), prof. Dr. H.Marres (voorzitter van de Raad van Advies van de
PVHH) en Co Rozendaal, (lid van de PVHH en benoemd door de VR).
De taken van het bestuur zijn (met in achtneming van de bovenvermelde doelen):
 Het beheren van het vermogen van het MKF
 Het organiseren van subsidierondes
 Het bepalen aan welke onderzoeken/projecten subsidie zal worden toegekend.
Het bestuur vergadert een keer per jaar. Tijdens selectieprocedures voor het toekennen van
subsidies wordt een aantal keren overleg gepleegd.
Heb je interesse? Stuur een sollicitatiebrief naar:
Infocentrum PVHH
t.a.v. het bestuur van het MKF
postbus
Utrecht
Wil je eerst meer informatie?
Stuur een mailtje naar: voorzitter@pvhh.nl en we nemen contact met je op.
Namens het bestuur van het MKF,
Rob Burdorf

