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Maak jij van Deventer een Wereldstad? 
 

✓ Heb jij een internationale kijk op de wereld? 

✓ Zit organiseren je in het bloed? 

✓ Hou je van een leuke, maar pittige uitdaging? 

✓ Kun je zelfstandig aan de slag? 

 

Dan is Deventer Wereldstad  

op zoek naar jou! 
Wij zoeken een: 

 

Bestuurslid Deventer Wereldstad 
 

Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen 

lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de 

wereld. Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de 

welvaart en het welzijn van de stad. De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én 

van buitenlandse afkomst) met de rest van de wereld maken Deventer tot wat ze is: een stad waar 

je graag wilt wonen en werken, een stad om trots op te zijn. 

 

Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

actief in alle delen van de wereld.  

Deventer Wereldstad wil deze organisaties een platform bieden, via deze website, via Social Media, 

maar ook door het organiseren van evenementen. Door dat te doen onder de naam Deventer 

Wereldstad wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt.  

Ook de Stichting Deventer Wereldstad zelf werkt uitsluitend met vrijwilligers, waarbij er wel 

samenwerkingsverbanden zijn met professionele organisaties. 
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Internationaal, bruisend feest 

Elke twee jaar organiseert Deventer Wereldstad een internationaal, bruisend feest met veel publiek 

prachtige internationale kleding, kunst, cultuur, een veiling, debat en muziek. De volgende (vijfde) 

editie vindt plaats op zondag 4 november 2018. 

Daarnaast organiseren we ook kleine evenementen zoals lezingen en workshops. 

 

Wie zoeken wij? 

Deventer Wereldstad is opgericht door drie vrouwen die de NGO’s in Deventer een platform willen 

bieden. Vrouwen die zelf allemaal voorzitter zijn van een eigen stichting en daar veel tijd en energie 

in steken. Gezien de ambities van Deventer Wereldstad is het huidige bestuur dan ook op zoek naar 

uitbreiding.  

Heb je een groot netwerk in Deventer? Vind je het leuk om mensen, bedrijven, organisaties en 

instellingen met elkaar te verbinden? Ben je niet te beroerd om – organisatorisch – de handen uit de 

mouwen te steken? En natuurlijk: vind je een internationale kijk op de wereld belangrijk en boeiend?  

Kom dan eens met ons praten om te zien of een bestuursfunctie bij Deventer Wereldstad iets voor 

jou is! 

 

Werktijden 

Je werktijden zijn in principe zelf in te delen, op het bijwonen van vergaderingen na. Met een uur of 

tien in de maand kom je een heel eind. Naarmate het evenement dichterbij komt, zal het wat meer 

tijd gaan kosten, zeker in de maanden september/oktober/november 2018. 

 

Onkostenvergoeding 

Deventer Wereldstad werkt met een klein (subsidie)budget. Over een vergoeding van eventuele 

onkosten moet van te voren worden overlegd. 

 

Interesse? 

Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Karin Rutgers. 

Tel: 06 13 90 27 85 

E-mail: karin@deventerwereldstad.nl 
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