
 

 

Secretaris Stop Poverty  

Ben je een iemand die graag nadenkt 
over het verbeteren van een 
organisatie, die het een uitdaging 
vindt om nieuwe plannen te 
bedenken en deze begrijpelijk op 
papier te zetten? Ben jij daarbij ook 
nog erg overzichtelijk en 
georganiseerd? 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 secretaris die onze vrijwilligersorganisatie mee helpt verder op te 
bouwen. Zo kunnen we onze projecten in India, Mozambique, Oeganda en Zuid-
Afrika uitbreiden en bestendigen. 

De functie  
• Je maakt deel uit van het bestuur en bent daarbij de rechterhand van de 

voorzitter. 
• Je schrijft en bewaakt de procedures, beleidsplannen en handboek Stop 

Poverty. 
• Je organiseert en notuleert de medewerkers –en bestuursvergaderingen. 
• Je houdt overzicht van lopende projecten en levert input voor projectplannen. 
• Je bent eindverantwoordelijk voor de interne projecten, voor de P&O zaken, 

en de PR –en communicatietaken. 
• Je stuurt hierbij de betreffende vrijwilligers aan. 
 
Naar wie zijn we op zoek? 
• Een enthousiasteling die houdt van overzicht en structuur creëren. 
• Iemand die meedenkt over het verbeteren van de interne organisatie en het 

een uitdaging vindt om deze ideeën leesbaar op schrift te zetten 
Naar iemand die zelfstandig, besluitvaardig is en het een coördinatietalent 
heeft.   

• Die bij voorkeur minimaal HBO is opgeleid 
 



Wat is de tijdsinvestering? 
• Een tijdsinvestering van ongeveer 6 u per week, waarvan geregeld op een 

aantal uur op kantoor 
• Deelname aan ongeveer twaalf vergaderingen per jaar 

Wat bieden wij jou?  

• Een inspirerende functie waarbij je het gevoel hebt echt een verschil te 
kunnen maken. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 
• Deskundigheidsbevordering over de verschillende aspecten van 

ontwikkelingssamenwerking. 
• Een organisatie die volop in ontwikkeling is waar je jouw ideeën kwijt kunt en 

waar je kennis kan opdoen over de verschillende aspecten van 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

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 

 

 

	  


