
 
 

Chavah is een leef-/leerhuis voor jonge moeders in Groningen. We bieden woonruimte 
met begeleiding aan jonge moeders tot 23 jaar. Ook begeleiden we ambulant. We 

leveren hierbij maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze 

cliënten en van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers). Chavah 
heeft een franchisecontract met Siriz. Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte 

organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde 

zwangerschap. Ze werkt landelijk en heeft haar hoofdkantoor in Gouda. 
 

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe 
uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn in het leven van 

kwetsbare jonge moeders en hun kindjes? Vind je het leuk om, samen met 2 andere 

bestuursleden een toezichthoudende rol te hebben en mee te denken in de verdere 
ontwikkeling van Chavah? 

 
Wij zijn op zoek naar een  

 

bestuurslid locatie Groningen 
 

Aandachtsgebied financiën 

 
Functieprofiel  

Wij zoeken een enthousiaste penningmeester die de missie en werkwijze 
van onze Stichting van harte ondersteunt en werkt en leeft vanuit Christelijke waarden 

en normen. 

Als penningmeester beheer je de financiën van de stichting. Samen met de voorzitter en 
secretaris vorm je het toezichthoudend bestuur. Je hebt een proactieve houding en denkt 

mee bij de uitbreidingsplannen. 

Een professionele financiële/fiscale achtergrond, goede onderhandelingsvaardigheden, 
bestuurlijke ervaring en ervaring m.b.t. stichtingen zijn een pre. 

 
 

Taakomschrijving 

- Je stelt samen met de directie een financieel jaarverslag op en legt dit voor aan 
het bestuur. 

- Je bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting 
- Je neemt deel aan bestuursvergaderingen, doorgaans 4 maal per jaar. 

- Je bent een kritische sparringpartner voor de directie. 

- Je bent zo nodig beschikbaar om met bestuur en/of directie overleggen te voeren 
met externe partijen. 

 

Informatie en sollicitatie 
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Hajo de Wit,  

Voorzitter van het bestuur. Tel: 06-20450020 
 

Sluitingsdatum: maandag 2 november 2020 

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op: woensdagavond 4 november 2020 
 


