
 

 

 
 
 
 

 
 
Ambassadeur bij Stichting Ibhongo 
 
Een ambassadeur is iemand die zich betrokken voelt bij stichting Ibhongo en zich vrijwillig in wil 
zetten voor de stichting. 
Hij of zij brengt de stichting positief onder de aandacht en kan enthousiast vertellen over het werk 
van stichting Ibhongo. Onze ambassadeurs zijn mensen die zich geraakt voelen door wat wij doen 
en dit over kunnen brengen op anderen. Die anderen voelen zich aangesproken door dit verhaal; 
voor hen is de ambassadeur ook een bekend en vertrouwd gezicht. Doordat we meerdere 
ambassadeurs hebben, hopen we via hun netwerken de aandacht voor ons werk te kunnen 
vergroten. 
Een ambassadeur is volledig vrij in wat hij/zij doet voor de stichting: je doet het zoals het je 
uitkomt, waar je denkt iets te kunnen bijdragen, op een manier waar je je sterk in voelt. Stichting 
Ibhongo vindt vooral de betrokkenheid belangrijk. 
Je kunt denken aan verschillende activiteiten, zoals ons werk onder de aandacht brengen, je eigen 
sociale media gebruiken om onze berichten te verspreiden, andere groepen benaderen waarvan je 
denkt dat ze het werk van de stichting kunnen ondersteunen, sponsors vinden, je eigen netwerk 
gebruiken, het bestuur stimuleren en meedenken, maar ook een concrete activiteit zelfstandig 
uitvoeren of meehelpen bij de uitvoering van acties en activiteiten. Dit uiteraard in samenspraak 
met het bestuur, maar doe wat bij je past. 
Onze ambassadeurs zijn te vinden op de website van stichting Ibhongo, onder het tabblad 
Ibhongo. 
 
Staat er iets tegenover? 
We kunnen mensen die zich belangeloos voor onze stichting inzetten niet bedanken via materiële 
middelen. We hopen dat onze ambassadeurs hun betrokkenheid van binnen uit voelen en dat dit 
hen een positief gevoel geeft. 
Ambassadeurs kunnen bij het bestuur aangeven waar ze behoefte aan hebben, bijv. een jaarlijkse 
bijeenkomst om goed geïnformeerd te zijn over wat er speelt. Dit willen wij met alle plezier 
organiseren.   
We zullen onze ambassadeurs uitnodigen wanneer wij activiteiten organiseren, waartoe ze dan 
gratis toegang hebben. 
Voor onze ambassadeurs bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de regels m.b.t. de 
wettelijke vrijwilligersbijdragen, conform het beleid dat stichting Ibhongo hierin hanteert en 
beschreven is in ons huishoudelijke reglement. 
 


