In verband met het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden is Stichting Apollos per
1 oktober 2020 op zoek naar een:

Voorzitter van het bestuur M/V
Over Stichting Apollos
Stichting Apollos is gericht op het transformeren van lokale samenlevingen. Ons doel is dat
lokale gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zelf initiatieven ontwikkelen die
een verbetering tot stand brengen. Dat betekent: ontwikkeling voor en door de eigen
gemeenschap. Wij geven mensen geen vis, we geven ze ook geen hengel, maar we helpen
hen te gaan zien wat de lokale behoeften zijn en wat zij daar zelf aan kunnen veranderen.
Zonder inbreng van geld, kennis of materialen vanuit het Westen. Op die manier ontstaat er
duurzaam eigenaarschap. Het zijn hún problemen en ook hún oplossingen. Wij geloven in
deze aanpak omdat we met eigen ogen hebben gezien wat de positieve effecten ervan zijn.
Stichting Apollos begeleidt lokale organisaties in het ontwikkelen van lokale trainingen en
eigen cursusmaterialen. De cursusmaterialen zijn geënt op lokale cultuur en context. Doel
van de trainingen is om leiders te vormen naar bijbels leiderschap, gericht op transformatie
van hun eigen gemeenschap. De cursusmaterialen worden ontwikkeld vanuit een
christelijke visie en zijn gebaseerd op Bijbelse principes.
‘Wanneer wij zien dat een lokale gemeenschap door training in beweging komt om de eigen
buurt duurzaam te veranderen, is ons doel bereikt en richten we ons op de volgende plaats
en/of doelgroep’.
Over de functie
De Voorzitter maakt deel uit van het bestuur. In nauwe samenwerking met de directeur en
andere bestuursleden geeft de voorzitter leiding aan de activiteiten van Stichting Apollos. Dit
bestaat voornamelijk uit het voorzitten van de vergaderingen (4-5 keer per jaar), overleg
met de directeur over lopende werkzaamheden en activiteiten, bewaken van de voortgang
van de geplande doelstellingen. En het uitdragen van de missie en visie van Stichting Apollos.
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Wij zoeken een betrokken en proactieve voorzitter die binnen het bestuur niet alleen leiding
geeft maar ook actief meewerkt en meedenkt met het realiseren van de missie.
De taak van de nieuwe voorzitter zal daarmee voornamelijk bestaan uit de volgende
activiteiten:
• Aansturen en coördineren van het bestuur van stichting Apollos
• Afstemmen van werkzaamheden en voortgang met de directeur
• Voorzitten van vergaderingen
• Vertegenwoordigen van de stichting naar (potentiële) donateurs, sponsoren en
belanghebbenden
De stichting zoekt een kandidaat die belijdend christen is en daarnaast tevens actief lid van
een kerkgemeenschap. De voorzitter die wij zoeken heeft er plezier in om leiding te geven,
kan luisteren en verbinden en kan de stichting naar buiten toe representeren.
Het huidige bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit drie bestuursleden. De huidige voorzitter vervult de functie
op interim basis en zal bij het aantreden van de nieuwe voorzitter lid blijven van het bestuur.
In het najaar zal de nieuwe secretaris starten waardoor het bestuur t.z.t uit vijf leden zal
bestaan.
Benodigde tijdsbesteding voor de functie
Qua tijdsbesteding moet gedacht worden aan ca. 8-10 uur per maand. Het bestuur 4 á 5 keer
per jaar in het midden van Nederland.
Beloningsbeleid
Stichting Apollos heeft een actief en betrokken bestuur. Omdat onze visie is dat de financiën
zoveel mogelijk moeten worden besteed aan de missie, voeren alle bestuursleden hun
werkzaamheden onbezoldigd uit. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Reageren
Herkent u zich in onze missie en beschikt u over de gewenste functie-eisen, dan zien wij uw
CV en korte motivatiebrief graag tegemoet voor 19 september. Een impressie van Stichting
Apollos kunt u vinden op onze website: www.apollos.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur
dhr. Orlando Bottenbley op telefoonnummer: 06-53330769 of per e-mail:
o.bottenbley@gmail.com.
U kunt uw sollicitatie per e-mail insturen via: info@apollos.nl
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