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STICHTING CHICA

Vacature: Secretaris

Monica Stoltenborg
monica@stichtingchica.org

Door het realiseren van onderwijskundige projecten voor kinderen in
Oeganda, draagt Stichting Chica bij het kennisniveau van kinderen te
verbeteren en verder te ontwikkelen. Deze kinderen hebben hierdoor
betere toekomstmogelijkheden.

Leon Jacobs
leon@stichtingchica.org
Anke Sitter
anke@stichtingchica.org

KvK No:
91795920000
IBAN No:
NL27 RABO 0102 1679 23
RSIN No:
819037308

Dit bereiken we door:
• Het lokaal inkopen van schoolpakketten en sport & spelmateriaal
voor onze projectscholen.
• Het bouwen/ verbeteren van schoolgebouwen, schoolterreinen en
voorzieningen.
• Projecten op te starten die het mogelijk maken om wees- en
kwetsbare kinderen een mogelijkheid tot onderwijs te bieden.
• Projecten op te starten die ervoor zorgen dat de school financieel
zelfstandig kan opereren.
We steunen op dit moment 3 projectscholen in het oosten van Oeganda.
Er is persoonlijk contact met vertegenwoordigers van de scholen en de
community. Zo houden we korte lijnen en kunnen we het meest effectief
werken.
Wij zijn op zoek naar een secretaris die zich samen met het
bestuur en de vrijwilligers in wil zetten voor onze projecten in
Oeganda.
Taken:
• Je maakt de notulen van de bestuursvergadering.
• Je denkt en beslist mee met alle zaken die het bestuur aangaat.
Profiel:
• Je beschikt over de nodige administratieve vaardigheden;
• Je onderschrijft de visie, missie en het beleid van Stichting Chica;
• Vrijwilligerswerk zie je als een passie;
• Bereid om ook enkele evenementen mee te draaien;
• Je hebt een flexibele instelling.

Website
www.stichtingchica.nl
Facebook:
Facebook.com/stichtingchica
Partin:
partin.nl/organisatie/stichting
-chica/

De bestuursleden overleggen regelmatig, zowel digitaal als op locatie. Dit
kunnen snelle of wat langere overleggen zijn, afhankelijk van wat er op
dat moment speelt. Tussendoor organiseren we regelmatig leuke en
interessante thema-avonden en zien de werkzaamheden voor de
stichting als leuke hobby (met verantwoordelijkheden).
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie naar
info@stichtingchica.org. Wil je graag meer informatie over de stichting of
deze functie, neem dan contact met Monica (Penningmeester)
monica@stichtingchica.org, Anke (bestuurslid) anke@stichtingchica.org
of Leon (Voorzitter) leon@stichtingchica.org.
* Stichting Chica is een vrijwilligersorganisatie. Naast ons werk voor de stichting,
hebben wij ook een baan. Hierdoor kan het zijn dat we niet meteen op je mail/
reactie reageren. We doen ons best om je mail/ oproep zo snel als mogelijk te
beantwoorden.
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