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Beste lezer,
Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen of hebt gedownload betekent dat je misschien
wel interesse hebt in een parttime Stedelijk Bestuursjaar Nacht van de Fooi 2019. In deze brochure
wordt meer informatie gegeven over de volgende punten:
1. Wat houdt een Stedelijk Bestuursjaar voor Nacht van de Fooi in?
2. Wat zijn de functies binnen de Stedelijke Besturen?
3. Hoe gaat de sollicitatieprocedure in zijn werk?
We hopen dat deze informatiebrochure je enthousiast maakt om je op te geven voor een
bestuursfunctie binnen een van de Stedelijke Besturen voor Nacht van de Fooi 2019. Mocht je na het
lezen van deze informatiebrochure behoefte hebben aan meer informatie of heb je vragen, dan kan
je altijd contact opnemen met een van de volgende stedencoördinatoren:
Stedencoördinator

Steden

Contact

Sophie van Luin

Amsterdam, Delft, Den Bosch en
Groningen, Tilburg

stedenco1@nachtvandefooi.nl
+31 6 41 66 57 52

Nanet van Gilse

Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en
Wageningen

stedenco2@nachtvandefooi.nl
+ 31 6 34 60 36 27

Juultje Bouman

Breda, Leiden-Den Haag, Maastricht en
Utrecht

stedenco3@nachtvandefooi.nl
+ 31 6 83 98 97 59
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1. Wat houdt een parttime bestuursjaar voor Nacht van de Fooi in?
Geschiedenis
De stichting Nacht van de Fooi is een studenteninitiatief dat erop gericht is om een brug te slaan
tussen het uitgaande publiek in Nederland en kleinschalige duurzame projecten in
ontwikkelingslanden. Het initiatief voor ‘de Nacht’ is in 2005 ontstaan. De Groningse studente Wies
Maas wilde graag meer aandacht vragen voor ontwikkelingssamenwerking en tegelijkertijd mensen
in ontwikkelingslanden een helpende hand toesteken. Met de Nacht van de Fooi was een ideale
combinatie geboren: verantwoord uitgaan voor het goede doel en een dag die in het teken staat van
ontwikkelingssamenwerking. Door middel van ludieke acties in verschillende steden werd aandacht
gevraagd voor ontwikkelingshulp. Het geld dat tijdens deze acties werd opgehaald, werd gebruikt
om ontwikkelingsprojecten te financieren. ‘De Nacht’ groeide uit tot een begrip in Groningen en
veroverde langzaam ook de rest van Nederland. Het aantal steden dat ieder jaar meedeed bleef
stijgen, waardoor ook het totaalbedrag aan ingezamelde fooien ieder jaar toenam. In 2005 werd er
8.000 euro opgehaald. In 2008 werd, na de verdubbeling van Impulsis, een recordbedrag van
110.000 euro opgehaald.
Organisatie
Stichting Nacht van de Fooi bestaat uit een Landelijk Bestuur en meerdere Stedelijk Besturen in
iedere deelnemende stad die op vrijwillige basis samenwerken voor Nacht van de Fooi 2019. Dit jaar
zullen er Stedelijke Besturen zijn in Amsterdam, Breda, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Groningen,
Leiden-Den Haag, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Ieder Stedelijk
Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om het evenement in eigen stad te organiseren. Echter, alle
Stedelijke Besturen spannen zich in voor hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk geld inzamelen
voor de toegewezen ontwikkelingsprojecten.
Takenpakket Stedelijke Besturen
- Het verzorgen van de juiste vergunningen en ander contact met de gemeente van jouw stad
- Het voorbereiden en organiseren van de opening en andere evenementen in jouw stad
- Het opstellen van een stedelijke poster
- Contact onderhouden met lokale media, onder andere met persberichten
- Contact onderhouden met de stedencoördinator van het Landelijk Bestuur over de gang van
zaken
- Bijdragen aan de landelijke bekendheid van Nacht van de Fooi
- Het enthousiast maken van zoveel mogelijk horecagelegenheden (zoals kroegen,
discotheken, restaurants, bioscopen, hotels etc.) voor deelname aan Nacht van de Fooi 2019
- Het onderhouden van contact met deelnemende horecagelegenheden
- Het rondbrengen van drukwerk en andere zaken bij de horecagelegenheden
- Het ophalen van fooi bij deelnemende horecagelegenheden
- Het tellen en versturen van het geld en enveloppen
- Het inleveren van correcte declaraties
- Het meehelpen zoeken naar een nieuw Stedelijk Bestuur 2020 voor jouw stad
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Verloop van het jaar
Vanaf januari 2019 ga je met jouw Stedelijke Bestuur volledig aan de slag om Nacht van de Fooi 2019
een groot succes te maken. In de eerste maand zal je je voornamelijk bezighouden met het
aanvragen van vergunningen, het brainstormen over de opzet van het evenement en het benaderen
van de horecagelegenheden. Op 12 januari zal tevens de Stedelijke Besturendag plaatsvinden, waar
je kennis maakt met de andere Stedelijke Besturen en waar de gekozen ontwikkelingsprojecten
bekend worden gemaakt. De rest van het jaar werk je toe naar de dag van Nacht van de Fooi die op
11 mei 2019 zal plaatsvinden. Als Stedelijk Bestuur ben je verantwoordelijk voor de verspreiding van
het promotiemateriaal en zal je nadenken over manieren om Nacht van de Fooi 2019 nog meer
bekendheid te geven. Hierbij reiken de mogelijkheden zover als jullie eigen vindingrijkheid. En dan is
het eindelijk zo ver… Nacht van de Fooi 2019!

2. Wat zijn de functies binnen de Stedelijke Besturen?
Het stedelijk bestuur bestaat uit acht bestuursleden met de volgende functies:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- PR-media
- PR-acquisitie
- Hoofd Horeca-Coördinator
- Horeca-Coördinator 1 (Acquisitie)
- Horeca-Coördinator 2 (Evenement)
Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt ook buiten de vergaderingen bij of de bestuursleden
doen wat in de notulen is afgesproken. Ook onderhoudt de voorzitter wekelijks (telefonisch/mail)
contact met de stedencoördinator over de gang van zaken, de ideeën en de planning en fungeert
dan ook als schakelpersoon. Verder belegt de voorzitter vergaderingen, in het algemeen één keer
per week. De voorzitter moet in de gaten houden of bestuursleden niet te veel taken krijgen. De
voorzitter dient 'rest-taken' te volbrengen als een medebestuurslid hier niet aan toe kan komen en
dient taken aan andere bestuursleden te delegeren.
Secretaris
De secretaris zorgt allereerst voor de notulen van iedere vergadering. Om overzicht te houden
vragen we de Stedelijke Besturen deze notulen ook altijd te uploaden in de gezamenlijke Google
drive. Zo wordt het archief bewaakt van elk Stedelijk Bestuur en heeft de stedencoördinator
makkelijk inzage. We raden aan ernaar te streven de notulen binnen twee dagen na de vergadering
beschikbaar te maken, aangezien de vergaderfrequentie nogal hoog is. Ook heeft de secretaris de
functie om een archief bij te houden van alle door het bestuur ontvangen en opgestelde stukken.
Verder kan het bestuur de taken van de secretaris zelf indelen, zo kan de secretaris bijvoorbeeld de
functie van het opstellen van brieven e.d. krijgen.
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Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken van het Stedelijke Bestuur. De
penningmeester overlegt met de Landelijke penningmeester en zorgt er bijvoorbeeld voor dat het
geld voor een evenement tijdig bij het Landelijk Bestuur wordt aangevraagd. Eveneens verstuurt de
penningmeester in goede orde de declaraties van de bestuursleden. Verder is de penningmeester
verantwoordelijk voor het ophalen van het geld bij de horecagelegenheden, dit kan door middel van
een verdeling onder de bestuursleden wie in welke horecagelegenheid het geld ophaalt. Direct na de
Nacht van de Fooi 2019 leidt de penningmeester de fooi-ophaal procedure. Hierbij is het is belangrijk
dat er strak wordt gehandeld in het ophalen, tellen en storten van het geld.
PR-Media
Het is aan de PR-Media om de Nacht van de Fooi 2019 te promoten en effectief onder de aandacht
te brengen in verantwoordelijke stad: sociale omgeving, hogeschool en universiteit, verenigingen,
lokale (verenigings-) bladen en uiteraard de te benaderen horecagelegenheden. De PR-media
onderhoudt het contact met de PR-Media van het Landelijk Bestuur, zodat er bepaald kan worden
waar en hoe er het effectiefst gepromoot kan worden. Het Landelijk Bestuur voorziet grotendeels
het te gebruiken materiaal.
PR-Acquisitie
De PR-Acquisitie heeft als taak om te zorgen voor lokale sponsoring. Dit kan regionale sponsoring
zijn, maar natuurlijk ook landelijk. De PR-Acquisitie neemt de taak op zich om bedrijven te
benaderen en zo geld op te halen om het promotiemateriaal, evenementen op de dag van Nacht van
de Fooi 2019 en leuke gadgets te realiseren.
Horecacoördinatoren
Aangezien er gemiddeld 80 tot 120 kroegen per stad hebben meegedaan aan de eerdere edities van
de Nacht van de Fooi, worden er per Stedelijk Bestuur drie horecacoördinatoren aangesteld. De
belangrijkste taak van de horecacoördinatoren is het onderhouden van contact en afspraken met de
deelnemende horecagelegenheden en deze te voorzien van de nodige informatie over de
organisatie en de projecten. Bij het werven van horecagelegenheden kan uiteraard de hulp worden
ingeroepen van medebestuursleden.

3. Hoe gaat de sollicitatieprocedure in zijn werk?
Ben je enthousiast geworden en wil je de uitdaging aangaan om je 6 maanden in te zetten voor
ontwikkelingsprojecten? Solliciteer dan zo snel mogelijk door een korte motivatie en jouw CV op te
sturen naar contact@nvdf.nl. Op basis van jouw motivatie en CV wordt je eventueel uitgenodigd
voor een gesprek.

