
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lid Investeringscomité Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-
Brabant 
 
Ter vervanging van twee uittredende leden van het huidige Investeringscomité zoekt de Stichting 
Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (afgekort Stichting LOF Brabant) per 1 oktober 2021 twee 
nieuwe leden van het Investeringscomité. 
 
De provincie Noord-Brabant zet samen met ondernemers, steden en kennisinstellingen al jaren 
intensief in op het aantrekken van bezoekers naar de provincie. Ook wenst de provincie Noord-Brabant 
haar leisure sector zo aantrekkelijk mogelijk maken voor alle Brabanders. 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 de leisure sector in Noord-Brabant structureel te 
versterken.  
 
Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door de provincie 
Noord-Brabant, de regio Midpoint Brabant, de Metropoolregio Eindhoven, de Regio Noordoost-
Brabant en de 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 twee van de leden van het huidige comité zoekt de Stichting LOF Brabant per 
oktober 2021 tweemaal:  
 

Lid Investeringscomité 
 
Profiel 
Een lid van het Investeringscomité LOF Brabant beschikt over de volgende competenties: 

• Met je economische of bedrijfskundige opleiding op HBO- of WO-niveau wil je een bijdrage 
leveren aan de duurzame groei van een onderneming en de leisure sector in Noord-Brabant  

• Je hebt minimaal 8 tot 10 jaar werkervaring in financieren en investeren.  

• Bij voorkeur ben je werkzaam (geweest) bij een vergelijkbaar fonds of bij een corporate finance 
kantoor op het gebied van M&A. 

• Je uitgangspunt is altijd de onderneming, niet de financiering. Je spreekt en begrijpt de taal 
van ondernemers.  

• Je hebt kennis van, en gevoel voor verhoudingen tussen ondernemers, bestuur, toezicht, 
aandeelhouders en andere financiers. 

• Je bent bekend met good governance principe. 

• Je hebt gevoel voor groei, ziet kansen voor de Brabantse leisure sector zonder de risico's uit 
het oog te verliezen.  

http://www.lofbrabant.nl/
http://www.lofbrabant.nl/
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Over het Investeringscomité 

Het Investeringscomité bestaat uit vijf leden (inclusief de voorzitter) en beoordeelt leningaanvragen 
namens de Stichting LOF Brabant. Je toetst aanvragen aan onze criteria, je beoordeelt de 
haalbaarheid van businessplannen en reflecteert hierop.  Ook verwerk je financiële cijfers en voer je 
financiële analyses uit met betrekking tot de leisure aanvragen. Daarnaast beoordeel je innovatie 
leisure concepten van de aanvragen. Het lidmaatschap van het Investeringscomité is niet verenigbaar 
met het lidmaatschap in de Raad van deelnemers. Uitgesloten is dat meerdere vertegenwoordigers 
van één organisatie deelnemen in het Investeringscomité. Voor de dagelijkse uitvoering van het 
fonds beschikt Stichting LOF Brabant over een fondsmanagement. 

Tijdsinvestering 
Het investeringscomité 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 € 300 per formele vergadering van het Investeringscomité, exclusief 
reiskosten. 
 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met dhr. 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 “lid Investeringscomité LOF Brabant.” 
De sluitingsdatum van deze vacature is 25 juni 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op 5 juli 
2021 en 7 juli 2021 op locatie van NV BIM in De Gruyterfabriek (Veemarktkade 8) in Den Bosch. 
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