
J’Africa zoekt een Voorzitter 
 
Stichting J’Africa geeft financiële ondersteuning aan studenten in Malawi. Wij geloven 
namelijk dat onderwijs dé manier is om werkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van 
mensen in Afrika. Stichting J’Africa geeft daarom financiële ondersteuning aan studenten in 
Malawi. Door deze investering in jonge mensen zijn de afgelopen 16 jaar al meer dan 180 
studenten afgestudeerd aan een middelbare beroepsopleiding, hogeschool of universiteit.  
 
Stichting J’Africa is een kleinschalige stichting die door vrijwilligers wordt bestuurd. Alle 
bestuursleden treden op als ambassadeur van J’Africa en zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de fondswerving en het reilen en zeilen van de stichting. Het beleid wordt gezamenlijk 
bepaald en elk bestuurslid heeft daarnaast de (eind)verantwoordelijkheid op een specifiek 
onderdeel. De activiteiten worden door alle betrokkenen volledig in eigen tijd gedaan. 
Stichting J’Africa is een door de belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI). 
 
Momenteel bestaat ons bestuur uit vier leden. Kom jij ons team versterken? We zoeken een: 
 
Voorzitter 
 
Functieomschrijving 
Als voorzitter ben je de spil van Stichting J’Africa. Je bent verantwoordelijk voor de 
totstandkoming, realisatie en bewaking van het beleid. Je motiveert, je leidt de vergaderingen, 
stuurt bij waar nodig, stelt prioriteiten en zorgt voor de samenhang en opvolging van de 
activiteiten. Daarnaast beschik je over een eigen netwerk van bedrijven/ organisaties die je 
kunt inzetten ten behoeve van Stichting J’Africa. 
 
Gewenst profiel 

- Teamspeler 
- Netwerker 
- Flexibel 
- Oplossingsgericht  
- Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam/Haarlem 
- Affiniteit met Afrika, in het bijzonder Malawi 
- Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring is een pré 

 
Ons aanbod 
De tijdsbesteding bedraagt ca. 2 uur per week afhankelijk van de persoonlijke invulling van de 
functie en de ambities van het bestuur. Daarnaast wordt er ongeveer 8x per jaar vergaderd. 
 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via jafricamalawi@gmail.com voor een vrijblijvend 
gesprek. Meer informatie over J’Africa is te vinden op onze website 
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