
 

 

Zoekt per direct een 

 

 

Voorzitter 
en een 

Penningmeester 
 

 

Stichting Galilea brengt Hoop, Hulp en Ontwikkeling aan mensen in Kenia. Onze veldwerker geeft op 

meerdere plaatsen in dit Afrikaanse land uitvoering aan de plannen die zij samen met het 

stichtingsbestuur ontwikkelt. Het gaat onder andere om 

 

- Evangelisatieprojecten; 

- Landbouwprojecten; 

- Hulp aan meiden die graag naar school willen maar daar de (financiële) mogelijkheden niet voor 

hebben; 

- Noodhulp in voorkomende gevallen.  

 

Na zich jarenlang voor stichting Galilea te hebben ingezet, nemen onze voorzitter en penningmeester 

binnenkort afscheid. Voor hen zoeken we twee enthousiaste en creatieve opvolgers.  

 

Wie zoeken we? 

Een voorzitter die onze vergaderingen leidt en samen met de secretaris voorbereidt. Verder lever je 

een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en acties om gelden te werven.  

 

Een penningmeester die de contacten met onze veldwerker onderhoudt over de financiën en verder 

zorgdraagt voor: 

- Het bijhouden van de administratie  

o Verwerken bankmutaties in de administratie 

o Verwerken uitgaven veldwerker in de administratie 

o Uitvoeren incidentele betalingen (maximaal 10x per jaar) 

o Het bestuur periodiek voorzien van een update van de stand van zaken 

- Jaarrekening 

o Op basis van de administratie een beknopte jaarrekening opstellen en deze afstemmen 

met de overige bestuursleden. 

o Publiceren jaarrekening op ANBI website 

- Advies 

o Adviseren van de overige bestuursleden met betrekking tot uitgaven/investeringen 

o Adviseren bij overige financiële aangelegenheden 

 

Voor beide functies geldt: 

- je hebt passie voor zending en ontwikkelingswerk; 

- je hebt een christelijke levensovertuiging; 

- het gaat om een vrijwilligerstaak die enkele uren per week kost.  

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over deze functie(s)? Of voel je je geroepen om aan de slag te gaan? Neem dan 

contact op met de secretaris, mevrouw E. Riezebos-Zwiers. Dat kan via stichtinggalilea@kpnmail.nl of 

per post: Baan 27, 8271 BD IJsselmuiden. Kijk ook eens op onze website: www.stichtinggalilea.nl  
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