
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurslid Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant 
 
Ter vervanging van een van de leden van het huidige bestuur zoekt de Stichting Leisure Ontwikkel 
Fonds Noord-Brabant (afgekort Stichting LOF Brabant) per juli 2021 een nieuw bestuurslid. 
 
De provincie Noord-Brabant zet samen met ondernemers, steden en kennisinstellingen al jaren 
intensief in op het aantrekken van buitenlandse bezoekers naar de provincie. De Brabantse 
vrijetijdssector is sinds 2013 twee keer sneller gegroeid dan verwacht en het plafond is nog niet 
bereikt. Met het LOF Brabant krijgt de Brabantse vrijetijdssector de komende jaren een extra impuls.  
 
Het LOF Brabant verstrekt marktconforme leningen aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief 
onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling 
van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar 
de provincie te trekken, die langer blijven en meer besteden.  
 
Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door provincie Noord-
Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant en 
Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma. 
Het LOF Brabant is geopend sinds september 2017, heeft een looptijd van 10 jaar en heeft de ambitie 
om te groeien naar een omvang van minimaal € 10 miljoen in 2027.  
 
Ter vervanging van een van de leden van het huidige bestuur zoekt de Stichting LOF Brabant per 
juli 2021:  
 

Bestuurslid 
 
Profiel 
Een bestuurslid van het LOF Brabant beschikt over de volgende competenties: 

• Integriteit: gevoel voor en handhaven van sociale en ethische normen. 

• Visie: in hoofdlijnen de richting aanvoelen waarin het LOF Brabant en haar omgeving zich 
bewegen, daarin een eigen opvatting hebben en deze kunnen verwoorden. 

• Conceptueel denken: zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door 
deze in een meer omvattend kader te plaatsen en door verbanden te leggen met andere 
informatie. 

• Oordeelsvorming: mogelijke handelwijzen, en informatie daarover, tegen elkaar afwegen in 
het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes 
komen. 

• Omgevingsbewustzijn: goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten. 

• Sensitiviteit: goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bewustzijn van de 
voorbeeldfunctie van het bestuur. 
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Voor de optimale verdeling en samenstelling binnen het bestuur zijn wij specifiek op zoek naar iemand 
die:  

• Kennis van en ruime ervaring heeft binnen de publieke sector: gemeentelijke en provinciale 
overheden (bij voorkeur politiek-bestuurlijke ervaring). 

• Affiniteit heeft met vrijetijdseconomie/ leisure sector. 

• Affiniteit heeft met business development.  
 

Over het bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden (inclusief de voorzitter) en bestuurt de Stichting 
LOF Brabant op hoofdlijnen. Het bestuur bepaalt, met goedkeuring van de Raad van 
deelnemers waarin de financiers van het LOF Brabant zijn verenigd, de koers van het fonds, schept de 
randvoorwaarden en bewaakt doelstellingen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van 
deelnemers. Het nieuwe bestuurslid dient goedkeuring te verkrijgen van de Raad van deelnemers. 
De leden van het bestuur worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar, waarna hij/zij 
eenmaal kan worden herbenoemd. Voor publieke functies is het lidmaatschap van het bestuur niet 
verenigbaar met het lidmaatschap in de Raad van deelnemers. Uitgesloten is dat meerdere 
vertegenwoordigers van één organisatie deelnemen in het bestuur. 
 
Voor de dagelijkse uitvoering van het fonds beschikt het bestuur over een fondsmanagement. 
 

Tijdsinvestering 
Het bestuur vergadert twee a drie keer per jaar (2 uur per vergadertijd per keer, exclusief reistijd). 
Daarnaast wordt incidenteel wat meer tijd gevraagd, bijvoorbeeld door een extra bijeenkomst of voor 
de opening van een met LOF Brabant middelen gefinancierd project. 
 

Wat wij bieden 
De vergoeding bedraagt maximaal € 500 per bestuursvergadering, exclusief reiskosten. 
 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met de heer Hegger 
(fondsmanager LOF Brabant) via telefoonnummer 040 237 01 00 of per e-mail via info@stimulus.nl.  
 
Wilt u solliciteren naar deze vacature, dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV per e-mail via 
info@stimulus.nl onder vermelding van het kenmerk “bestuurslid LOF Brabant.” De sluitingsdatum van 
deze vacature is vrijdag 30 april 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 18 mei 
2021 en woensdagmiddag 19 mei 2021 op locatie van NV BIM op locatie van De Gruyterfabriek 
(Veemarktkade 8). 
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