
 

Lid Raad van Advies Stop Poverty  

Ben je een iemand die 
vanuit jouw expertise 
onze stichting wil 
adviseren over allerlei 
strategische vraag-
stukken en wil je 
meedenken over hoe we 
Stop Poverty verder 
kunnen uitbouwen? En 
misschien nog het 
allerbelangrijkste: wil jij 
met jouw kwaliteiten een 
positieve bijdrage leveren 
aan de wereld? Dan 
hebben wij voor jou de 
leukste vrijwilligersbaan! 
 
Stop Poverty wil de komende jaren nog meer mensen helpen. We zijn op zoek 
naar een lid voor onze Raad van Advies die onze vrijwilligersorganisatie mee 
op de kaart zet. 
 
 
De functie  

• Je adviseert het bestuur over strategische en operationele vraagstukken, 
vooral op financieel, bedrijfskundig en/of juridisch gebied.  

• Je fungeert als ambassadeur voor Stop Poverty. Je brengt ideeën aan die 
de naamsbekendheid van de stichting kunnen vergroten. 

• Je hebt een netwerk waardoor je mensen met elkaar kunt verbinden.  
 

 
Naar wie zijn we op zoek? 
 

• Iemand met overtuigingskracht en ondernemingszin. 
• Minimaal HBO opgeleid, bij voorkeur met een bedrijfsjuridische 

achtergrond. 
• Iemand die kritische vragen durft te stellen en ideeën aanbrengt ter 

verbetering van de organisatie. 
• Iemand die affiniteit heeft met ontwikkelingssamenwerking. 

 



Wat is de tijdsinvestering? 
 

• Een tijdsinvestering van 2 per maand. 
• Deelname aan zes vergaderingen per jaar 
• Op afstand en aanvraag meedenken over strategische vraagstukken 

Wat bieden wij jou?  

• Begeleiding door de andere vrijwilligers. 
• Een inspirerende functie waarbij je het gevoel hebt echt een verschil te 

kunnen maken. 
• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 

Over Stop Poverty 

Stichting Stop Poverty helpt al 10 jaar middels kleinschalige projecten mee met 
de strijd tegen armoede in India, Mozambique, Oeganda en Zuid-Afrika. Met 
behulp van de kennis en expertise van onze lokale partners helpen wij op een 
duurzame en effectieve manier op het gebied van scholing, watervoorziening, 
noodhulp en gezondheid.  

Stop Poverty is een overzichtelijke organisatie die volledig werkt met 
vrijwilligers. We zijn een ANBI-instelling en hebben als doel dat minimaal 90% 
van de donaties naar onze projecten gaan. We zijn gevestigd in Almere.  

Kijk op onze website (www.stop-poverty.org) voor meer informatie over onze 
stichting.  

Ben je enthousiast? Wij zien graag je CV en (korte) motivatie tegemoet. Mail 
deze naar: ellenzegers1981@gmail.com 

 

	  


