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Bestuurs-secretarissen gevraagd 
 
Vrijwilligers die de communicatie van de stichting kunnen beheren  
 
Hoort zegt het voort! 
Het coachproject ´Father and Mother figure´ heeft jongeren die een coach willen hebben.  
 
Hieronder volgt informatie voor iedereen die in Suriname de stichting FMF wil helpen groeien. 
 
Ter versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar twee gedreven en enthousiaste  
vrijwillige secretarissen die willen helpen met: 
 

• Agenda opstellen voor meetings, notulen, actie- en besluitenlijsten maken. 
• Het pro-actief mede-werven van sponsoren en donateurs en het bezoeken bedrijven 

i.v.m. fondsen. Inclusief brieven zowel vooraf (verzoek) als achteraf (dank). 
• Medebepalen stichtingsbeleid en mede besturen van de stichting. 
• Bewaken van alle door het bestuur vastgestelde acties als lid dagelijks bestuur. 
• Het pro-actief mede-werven van nieuwe vrijwilligers en bezoeken bedrijven i.v.m. 

relatiebeheer. 
• Het voeren van intake-, voortgangs- en exit-gesprekken met vrijwilligers (als lid van de 

vaste commissie hiervoor) en vastlegging hiervan. 
• Het schrijven van verschillende brieven. 
• Het verder optimaliseren van de financiële processen. 
• Up-to-date (doen) houden van het leerlingen- en coaches-volgsysteem. 

 
Wat maakt het de moeite waard? 
Jongeren hebben diverse coachings vragen. Veel jongeren die al zijn gecoacht doen het beter 
op school, vinden en houden een baan of krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen betere 
relaties en zijn ondernemend. Jij krijgt een spilfunctie in onze organisatie en draagt bij aan de 
ontwikkeling van schoolgaande jongeren.  
 
Wij vragen 

• Aantoonbare ervaring in het besturen (als bestuurslid). 
• Taalkennis: Goed in Engels en Nederlands zowel schriftelijk als mondeling. 
• Educatie: Minimaal HBO-opleiding met ervaring op mondeling en schriftelijke 

communicatie-gebied. 
• Competenties: marktgericht, servicegerichtheid, rapportagevaardig, resultaatgericht, 

flexibel, samenwerken en initiatiefrijk. 
• Verklaring omtrent Goed Gedrag. 
• Per week: 4 tot 6 uur inzet. 

 
Wij bieden 
Een uitdagende en leerzame omgeving met veel afwisseling. Elke secretaris heeft recht op een 
training over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Per kwartaal voortgangsvergaderingen.  
 
Interesse? 
Je kunt je aanmelden via info@fathermotherfigure.nl of bellen / appen naar 7573898. 
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij wordt gevraagd naar jouw 
motivatie, kwaliteiten en voorkeuren. Indien goed gescreend word je getraind.  
 


