
 

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland die om financiële redenen niet kunnen 

meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan 

vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.  

Stichting Leergeld Walcheren ondersteunt in de gemeente Vlissingen, Middelburg en 

Veere kinderen (0 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens. 

 

Het bestuur Stichting Leergeld Walcheren zoekt per 1 juli 2023 een  

Voorzitter m/v 

 

Na 5 jaar legt  onze huidige voorzitter per 1 juli 2023 haar werkzaamheden neer bij de 
stichting. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter die affiniteit heeft met 
een kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen/jongeren uit gezinnen met een laag 
inkomen. Als voorzitter bent u het boegbeeld van de stichting. Het is daarom belangrijk 
dat u authenticiteit uitstraalt en over sterke communicatieve vaardigheden beschikt.  
 
Stichting Leergeld onderhoudt relaties met gemeenten en private fondsen en 
stichtingen, de voorzitter speelt hierbij een belangrijke rol en doet dit vaak samen met 
een ander bestuurslid. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers en 

vergadert zo vaak als nodig is maar in ieder geval tenminste 6 keer per jaar. De 
bestuursleden vervullen hun taken als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen 
vergoeding. Stichting Leergeld is een ANBI geregistreerde stichting. Bestuurlijke 
functies zijn daarom altijd onbezoldigd, met uitzondering van eventuele 
onkostenvergoeding. 
 
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur, zit de bestuursvergaderingen voor en 

draagt zorg, samen met de overige bestuursleden, voor het ontwikkelen van beleid 

en strategie. De voorzitter vertegenwoordigt Leergeld Walcheren binnen en buiten de 

organisatie. We zoeken in de nieuwe voorzitter iemand met overtuigingskracht, 

verbindend leiderschap en visie op de toekomst. Bij voorkeur heeft u een goed 

netwerk binnen de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.  

Wij zijn geïnteresseerd in uw visie ten aanzien van de invulling van de functie van 

voorzitter bij stichting Leergeld. Bent u geïnteresseerd in deze functie? U kunt 

contact opnemen met de secretaris, Wendela van Dijken, email 

wenw@telfortglasvezel.nl.  
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