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Lichtenvoorde – 01 juni 2019 

Vacature: Secretaris 

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.  
 

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.  

 
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. 
 

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. 

 
De bestuursleden komen om de 4 weken op donderdag bij elkaar voor 

een bestuurs-overleg. Tussendoor organiseren we regelmatig leuke en 
interessante thema-avonden.  

 

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) 06-38 922 
042 of Leon (Voorzitter) 06-17 544 833. 
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