
Profielschets Ambassadeur(s) stichting Lelystad Schoon 
  
  
Stichting Lelystad Schoon 
Op 29 september 2021 is Stichting Lelystad Schoon opgericht. De stichting heeft tot doel om met 
vrijwilligers zwerfafval in Lelystad op te ruimen. Ook wil de stichting bij inwoners, overheden en 
ondernemers bewustwording creëren over zwerfafval. Tot slot wil de stichting een sociale 
verbinding vormen in Lelystad. Positiviteit staat hierin steeds centraal, gericht op samenwerking 
met iedereen die een steentje wil bijdragen. Want een betere wereld begint bij jezelf. 
  
De stichting bestaat uit een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaris en een 
algemeen bestuurslid. Er zijn enkele honderden vrijwilligers en enthousiastelingen die de stichting 
steunen en zwerfafval opruimen. 
  
Ons jaarplan 2022-2023 is vastgesteld en enthousiast door de gemeente ontvangen. We hebben 
subsidie aangevraagd bij de gemeente en hopen begin 2022 het gevraagde bedrag te ontvangen. Met 
het waterschap en Bedrijfskring Lelystad gaan we de gesprekken nog starten. We zoeken financiële 
bijdragen, maar een bijdrage in natura (kennis, goederen etc) is uiteraard ook welkom. 
  
Doelen Lelystad Schoon 
Lelystad Schoon is gestoeld op drie pijlers: 

 Samen DOEN: We gaan in 2022 diverse kleine en grote opruimacties met vrijwilligers in 
Lelystad organiseren. Daarbij sluiten we aan bij de grote (landelijke of wereldwijde) 
opruimdagen, zoals World Cleanup day, Earth Day en de Landelijke Opschoondag.  

 Samen DENKEN: We gaan samen met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties verkennen hoe we zwerfafval kunnen 
voorkomen/verminderen. Zo gaan we in 2022 samen met onze partners een ‘Aanvalsplan 
zwerfafval’ opstellen. Daarvoor gaan we graag met ondernemers en organisaties in Lelystad 
in gesprek om te verkennen op welke wijze zij kunnen bijdragen en welke ideeën er leven.  

 Samen STERK: We stellen inwoners van Lelystad in staat om zwerfafval op te ruimen en 
hierover zichtbaar, verbindend en positief te communiceren. De stichting stelt materialen 
beschikbaar aan vrijwilligers en zorgt voor bedankjes voor de vrijwilligers. 

De stichting is inmiddels ook erkend als een Goed Doel, want sinds 2 december hebben we de 
ANBI-status. 
  
De functie 
De stichting zoekt één of meer ambassadeurs die het visitekaartje de Stichting zijn. De 
ambassadeurs zetten hun netwerk (on- en offline) in voor de doelen van de stichting. De 
ambassadeurs zijn enthousiasmerende verbinders en denken met ons mee over en zetten zich in 
voor de aanpak zwerfafvalproblematiek in Lelystad,  een aanpak met vrijwilligers én ondernemers 
én maatschappelijke organisaties én de overheid. 
  
De ambassadeur is in principe voor één jaar aan de stichting verbonden. De functie is onbezoldigd, 
maar eventueel is een bescheiden onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding mogelijk. Een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist in verband met de ANBI-status van de stichting (de 
stichting zal de kosten voor de VOG op zich nemen). 
  
De tijdbelasting is enkele uren per maand. Belangrijk is dat er wordt meegekoppeld met bestaande 
overleggen/netwerken van de ambassadeur. De ambassadeur wordt gevraagd om regelmatig contact 
te hebben met het bestuur of de bestuursleden van de stichting om de gezamenlijke marsroute te 
bepalen en om minstens eenmaal per jaar de bestuursvergadering Stichting Lelystad Schoon bij te 
wonen. 
  
Gewenst profiel 
De ambassadeur: 
- Onderschrijft van de ambities en doelen van de stichting Lelystad Schoon 
- Heeft affiniteit met en interesse in (zwerf)afvalproblematiek en de doelen van de stichting 
- Beschikt over relevante netwerken op het gebied van zwerfafval en/of overheid, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties, vrijwilligerswerk 
- Is inhoudelijk gezaghebbend binnen en buiten de doelgroep waar hij/zij uit afkomstig is; 



- Beschikt over overtuigingskracht; 
- Is bereid de doelen van de stichting actief en met enthousiasme en bevlogenheid uit te dragen; 
- Is pro-actief, heeft overtuigingskracht, is resultaatgericht en sociaal vaardig 
  
  
Meer informatie: Home | Stichting Lelystad schoon 
Contact: schoonlelystad@gmail.com 
  
  
 


