NET Foundation is wereldwijd betrokken bij de toerusting en bemoediging van
lekenvoorgangers en evangelisten in gesloten landen en afgelegen gebieden. We doen dat
face to face via onze eigen studiecentra en online in samenwerking met partneropleidingen.
NET Foundation is een interkerkelijke stichting, in 2006 ontstaan vanuit reformatorische
kerken in Nederland. Een kleine werkorganisatie met een éénhoofdige directie werkt samen
met het bestuur aan het realiseren van de doelstellingen.
Het bestuur heeft primair een toezichthoudende taak. Voorjaar 2019 ontstaat een vacature
voor de voorzitter van het stichtingsbestuur.

Vacature voorzitter bestuur (m/v)
De volgende taken en bevoegdheden behoren tot de verantwoordelijkheid van de
voorzitter:
•
•
•
•

Zorgdragen voor een goed functionerende directie en werkorganisatie
Functioneren als adviseur en klankbord voor directie en werkorganisatie
Integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de gehele
organisatie
Goedkeuren van strategische beslissingen

Het bestuur bestaat uit een betrokken, multidisciplinair team van zeven leden, samengesteld
op basis van differentiatie naar kennis, ervaring en kerkelijke achtergrond. De volgende
personen zijn momenteel als bestuurslid actief: drs. Gert Nieuwenhuis (voorzitter), drs.
Tineke van der Waal (secretaris) , dr.ir. Henk Kievit (penningmeester), ir. Wim Hanekamp,
Steven Middelkoop, Prof.dr. Mart-Jan Paul en drs. Rens Rottier. Het bestuur vergadert
jaarlijks zesmaal.

Uw profiel
•
•

U beschikt over relevante bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en hebt een
strategische oriëntatie en strategisch denkvermogen
U bent betrokken bij kerk en zending wereldwijd, alsook bij bestuurlijke netwerken in
de achterban van NET Foundation, waar u een goede naam heeft

•

•

•

U beschikt over visie, deskundigheid en persoonlijkheid om een bindende rol te
kunnen vervullen bij de besluitvorming van het bestuur en het invullen van de taken
en verantwoordelijkheden richting de directie. U bent eerste sparringpartner voor de
directie
U bent beschikbaar en toegewijd om de rol van voorzitter adequaat in te vullen. In
overleg met de directie legt u één keer per jaar (of meerdere keren) een
internationaal werkbezoek af.
U bent belijdend lid van een van de reformatorische kerken in Nederland

De inzet van bestuursleden is onbezoldigd. Wel zijn er mogelijkheden tot het vergoeden van
onkosten.
Voldoet u aan bovenstaand profiel en hebt u interesse voor deze functie? Dan nodigen wij u
van harte uit te sollliciteren. Graag zien wij uw cv en motivatie − uiterlijk 5 februari −
tegemoet via vacatures@netfoundation.nl, t.a.v. mevrouw B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan.
Voor meer informatie kunt u mevrouw Van der Waal bellen: 06-51622262.

