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Vacature voorzitter bij de stichting Leergeld 
Per 1 oktober 2019 legt onze huidige voorzitter zijn werkzaamheden neer bij de 
stichting. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter die affiniteit heeft met een 
kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen/jongeren uit minimagezinnen. Als voorzitter 
bent u het boegbeeld van de stichting. Het is daarom belangrijk dat u authenticiteit 
uitstraalt en over sterke communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden beschikt.  
 
Stichting Leergeld onderhoudt relaties met gemeenten, private fondsen/stichtingen, de 
media en natuurlijk onze doelgroep. Als voorzitter is het daarom belangrijk om 
onderscheidt te kunnen maken ten aanzien van de verschillende wensen, belangen en 
ontwikkelingen in het maatschappelijk werkveld, en dit kan vertalen naar de stichting.  
 
Als voorzitter bent u gemiddeld 2 uur per week beschikbaar. Hierbij is enige flexibiliteit 
gewenst. Deze uren zijn van belang om onder andere in overleg met de 
bestuurssecretaris op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Stichting Leergeld is 
een ANBI geregistreerde stichting. Bestuurlijke functies zijn daarom altijd onbezoldigd, 
met uitzondering van eventuele onkostenvergoeding. 
 
De dagelijkse werkzaamheden van Leergeld worden uitgevoerd door een zelfsturend 
team van 4 parttime medewerkers en een aantal vrijwilligers. De dagelijkse leiding valt 
onder verantwoording van de bestuurssecretaris. De voorzitter ziet erop toe dat de 
open en prettige werksfeer onder medewerkers en vrijwilligers wordt bewaakt. 
 
Naast bovenstaande is de voorzitter met de rest van het bestuur natuurlijk 
verantwoordelijk voor de bestuurlijke processen zoals de integrale besluitvorming en 
het toezien en sturen op hoofdlijnen. 
 
Wij zijn geïnteresseerd in uw visie ten aanzien van de invulling van de functie van 
voorzitter bij de stichting Leergeld. Bent u geïnteresseerd in deze functie? Neem dan 
contact op met onze bestuurssecretaris via mail bestuurssecretaris@elkkinddoetmee.nl 
of per telefoon via 06-18609095. U wordt dan uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met het bestuur van Leergeld. 
 
U wordt verzocht om uiterlijk voor 1 september 2019 gereageerd te hebben op deze 
functie.  
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