
STADSBESTUUR



Mini-Milkshake 
Festival 2019: klik 

op het filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=agLmURq150U


DIT DOEN WIJ | Missie    
Iedereen heeft het recht op activiteiten waar je blij van wordt, energie van krijgt en waar 
je met elkaar kunt zijn. Helaas zijn de drempels voor mensen met een beperking 
soms nog erg hoog en kunnen zij niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 

Daar brengt De Special Social Club verandering in! Wij zijn op een missie om een 
inclusiever Nederland te realiseren. Dit doen wij door de drempels te verlagen op 
het gebied van uitgaan, sporten en samenzijn met anderen. Wij vergroten het aanbod 
aan sociale evenementen voor mensen met een beperking en maken het toegankelijk 
voor iedereen. Uitgaan feesten, festivals, sportevenementen en kunst & cultuur 
evenementen worden vóór en samen mét de doelgroep georganiseerd. 

Momenteel worden er meer dan 2.000 mensen met een beperking bereikt en worden 
de evenementen georganiseerd in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. We proberen 
een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken en hebben door middel van 
presentaties en social media 6.400 mensen ‘zonder beperking’ bereikt. Het maken 
van onverwachte verbindingen buiten eigen kring draagt in onze ogen bij aan 
wederzijds inlevingsvermogen en begrip en is daarmee essentieel om een inclusieve 
maatschappij te realiseren.  



DIT ZIJN WIJ | De Special Social Club in 2022



DIT ZOEKEN WIJ | Stadsbestuur 
De Special Social Club is aan het uitbreiden door heel Nederland en om in 
elke stad de leukste feesten te kunnen blijven organiseren zijn wij opzoek 
naar een stadsbestuur in de steden Amsterdam en Rotterdam. 
Als stadsbestuur ben je:  

• Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van 3-6 uitgaan feesten 
• Eén van de drie leden; Voorzitter, Friends Coördinator of 
Community Coördinator 
• 2-4 uur per week er mee bezig, dit is flexibel. Je wordt wel verwacht om bij 
de feesten te zijn, dit is op zaterdag 18:30 - 00:00. 
• 10 maanden beschikbaar, dit is het bestuur cyclus. 
• Blij dat je je maatschappelijk en vrijwillig kan inzetten en kan streven naar 
een inclusieve samenleving! 

DIT BEN JIJ | Stadsbestuur 
• Je neemt verantwoordelijkheid en zet je voor de volle 100% in.
• Je bent een empathisch, energiek en positief persoon die de De Special 
Social Club normen en waarden weet te waarborgen. 
• Je bent studerend, net afgestudeerd of werkend persoon. Je kan je eigen 
bestuur ook samenstellen! 
• Ervaring in de sociale sector is een pré maar geen must. 

Klik op 
het 

filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=ci5catrF5nk


Voorzitter 
Als Voorzitter van een stadsbestuur dien jij zowel als het aanspreekpunt voor het SSC 
Core team, als voor de andere leden & de bijbehorende partners. 

Jouw taken:
● Het maken van de planning naar de SSC-feesten toe en het beheren van het 

budget.
● Het bijhouden van een begroting voor alle evenementen.
● Binnen het team leid jij de vergaderingen en zorg je dat taken zorgvuldig worden 

verdeeld en uitgevoerd. 
● Na afloop van elk evenement zorg je voor een evaluatie en vul je een ‘after sales’ 

document in, dit wordt samen met de begroting gedeeld met het SSC Core-team.

“In het reguliere uitgaansleven voel ik mij niet 
op mijn gemak, ik voel me bekeken. Bij De 

Special Social Club heb ik mijn passie 
gevonden en sta ik nu als DJ Bobo op grote 

evenementen!”
Bob



Friends Coördinator  
Als Friends Coördinator zorg je voor het vergroten en onderhouden van de vrijwilligers, 
ook ben jij de contactpersoon voor alle vrijwilligers. Om een inclusieve sfeer te creëren 
tijdens de feesten is het belangrijk dat er altijd rond de 15/20 vrijwilligers per feest 
aanwezig zijn. 

Jouw taken:
● Het actief werven van nieuwe vrijwilligers, hierbij volg je de vrijwilligers procedure.
● Het onderhouden en op de hoogte houden van bestaande vrijwilligers. 
● Het opstellen en uitsturen van callsheets van de evenementen aan de vrijwilligers.
● Op de feesten zorg je dat je een half uur voor het evenement de vrijwilligers een 

briefing geeft en neem je de taken door. Ook dien jij tijdens deze avond als 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

“Ik vind het heel fijn dat iedereen bij De Special Social Club van harte 
welkom is. In het uitgaansleven zijn mensen met een beperking niet 

altijd welkom. Ik vind het belangrijk dat dat wel zo is!”
Zakaria



Community Coördinator
Als Community Coördinator zorg je voor een ruime opkomst aan deelnemers 
(volwassenen met een beperking) tijdens de feesten. 

Jouw taken: 
● Actief op zoek gaan naar nieuwe deelnemers bij woongroepen, dagbesteding en 

andere initiatieven & organisaties. 
● Bestaande contacten up-to-date houden via e-mail en telefonisch contact en je gaat 

geregeld langs om zo een band op te bouwen met je contactpersonen.
● Je denkt mee met social-media om de evenementen te promoten en deelnemers te 

werven/betrokken te houden. 
● Op de avond zelf ben jij het vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de 

deelnemers en begeleiders.

“Ik ga nog lang niet stoppen! Ik blijf me 
inzetten voor De Special Social Club, want ik 

vind het zo leuk! We gaan nog veel meer 
feesten organiseren.”

Perez



DIT MOET JE DOEN | Interesse?  
Ben je enthousiast en wil je graag aansluiten bij De Special Social 
Community? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV op naar 
annabelle@despecialsocialclub.nl. Geef hierbij aan of je 
geïnteresseerd bent voor Amsterdam of Rotterdam.

Bij vragen kun je terecht bij Annabelle Koeleman (06 38 22 80 77) of 
Jil Robbers (06 3000 52 10). 

mailto:annabelle@despecialsocialclub.nl

