VACATURE
Stichting Vita Nova zet zich in voor de strijd tegen mensenhandel in Tsjechië.
Onze jonge, groeiende stichting is op zoek naar een algemeen bestuurslid dat
zitting wil nemen in het bestuur en verantwoordelijkheid wil dragen voor:

LOGISTIEK
Over Stichting Vita Nova
Stichting Vita Nova is een Nederlandse stichting die werkzaam is in Tsjechië.
We zijn een jonge organisatie en werken op basis van christelijke waarden. De
stichting bereidt zich voor op het openen van een opvanghuis voor vrouwen
(met kinderen) die seksueel zijn uitgebuit. Naast het opvanghuis bieden we
werkgelegenheidsprojecten en onderwijs voor de vrouwen in het opvanghuis.
Functie-omschrijving
Het bestuur van Stichting Vita Nova vergadert gemiddeld viermaal per jaar.
Naast je aanwezigheid en actieve inbreng bij de vergaderingen, ben je
verantwoordelijk voor de logistiek m.n. rondom ons werkgelegenheidsproject.
In de zomer van 2020 openen we in Tsjechië een baby- en kinderkledingwinkel
dat met een klein café en indoorspeeltuin tevens een ontmoetingsplaats voor
de lokale bevolking zal worden. Momenteel wordt op verschillende plaatsen in
Nederland kleding ingezameld voor deze winkel. We hebben daarvoor
contacten met verschillende kledingbanken, kledingwinkels, kerken en
individuen. Regelmatig moet deze kleding opgehaald en opgeslagen worden.
Tevens moeten per jaar enkele transporten naar Tsjechië worden
georganiseerd. Hiervoor hebben we al een database met contacten.

Wat wij bieden:
- een enthousiast en gemotiveerd bestuur en een team in Tsjechië met
een duidelijke roeping voor dit werk.
- een database met contacten om te beginnen
- een kans om een jonge stichting te helpen opbouwen

- vrijwilligerswerk voor ongeveer 2 uur per werk met ieder kwartaal
tenminste een piek van 6 uur per week.
- optionele reiskostenvergoeding van 0,19 per kilometer.
Wat wij verwachten:
- dat je als volwaardig bestuurslid van harte instemt met de
geloofsbelijdenis van Stichting Vita Nova, zoals vermeld in onze statuten
- dat je bereid bent om deel te nemen aan vergaderingen in Drachten
- dat je communicatief vaardig bent en frequent contact onderhoudt met
de kledingbanken, kledingwinkels, kerken, individuen en opslaglocaties
- dat je contacten met personen op Marktplaats onderhoudt
- dat je in staat bent om goed overzicht te houden en kan anticiperen op
veranderingen
- dat je goed communiceert met de wensen en mogelijkheden van het
team van de stichting in Tsjechië
- dat je actief mogelijkheden zoekt om een constante toevoer van
kwalitatief goede kleding te genereren
- dat je transporten binnen Nederland en naar Tsjechië organiseert
Geïnteresseerd?
Bekijk onze website www.vitanova.cz voor meer informatie en stuur een mail
naar bestuur@vitanova.cz

