Coördinator
Stichting Volharding
Stichting Volharding heeft als missie om arrestanten en gevangenen in aanraking te brengen met het
Evangelie van Jezus Christus. Hiertoe worden jaarlijks duizenden Bijbels en boeken weggegeven aan
arrestanten en gedetineerden in politiecellencomplexen en gevangenissen in Nederland en België. De
stichting is volledig afhankelijk van giften die door bedrijven, kerken en particulieren worden gedoneerd.
In zowel Nederland als België zijn veldwerkers en vrijwilligers werkzaam die de diverse locaties bezoeken
en zorgen voor de verspreiding van de lectuur en het aanvullen van de boekenkasten van Stichting
Volharding. In verband met de wijziging van de werkzaamheden van de huidige coördinator zijn we op
zoek naar een nieuwe

Coördinator (0,2 FTE)
Doelstelling van de functie:
Als coördinator ben je het dagelijkse ‘gezicht’ van Stichting Volharding. Je hebt nauw contact met onze
veldwerkers en vrijwilligers, je onderhoudt contacten met leidinggevenden op de politiecellencomplexen,
met uitgevers van Bijbels en christelijke lectuur en je bent de supervisor van het magazijn in Dirksland.
Daarnaast onderhoud je contacten met zakelijke sponsoren, met andere organisaties die zich richten op
dezelfde doelgroep en met de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Wat ga je doen;
•
Je onderhoudt (digitaal en fysiek) het contact met de veldwerkers die arrestanten bezoeken en je voorziet
hen van informatie om hun hun werk optimaal te kunnen doen.
•
Je bezoekt zelf de arrestantencomplexen en bent proactief in het onderzoeken van nieuwe
mogelijkheden om de missie van Stichting Volharding verder vorm te kunnen geven.
•
Je coördineert en beheert alle activiteiten rondom de lectuurverspreiding, waarbij je warme contacten
onderhoudt met de vrijwilliger(s) in het magazijn en de betrokken uitgeverijen.
•
Je onderhoudt contact met de diverse bestuursleden over zaken die op hun terrein liggen (financiën,
secretariaat, voorzitter).
•
Je onderhoudt contacten met onze zakelijke sponsoren, je zoekt nieuwe donateurs (kerken en
gemeenten) en zorgt voor verslaglegging daarover richting het bestuur.
•
Je beheert de mobiele telefoon, het algemene e-mailadres en de sociale media van Stichting Volharding.
Je levert input voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief en de website en je verzorgt eventuele aanvragen
voor lezingen in kerkelijke gemeenten.
Wat verwachten we van jou;
Uiteraard heb je een passie om het Evangelie te verspreiden. Je hebt een klik met de doelgroep van
Stichting Volharding en je hebt affiniteit het verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur. Je hebt
organisatorische talenten, je hebt een proactieve instelling en je bent in staat om (grotendeels)
zelfstandig te functioneren. Ook al is Goeree-Overflakkee de bakermat van Stichting Volharding, voor
deze rol hoef je niet per se op Goeree Overflakkee te wonen.
Wat mag je van ons verwachten;
De vacature is voor 8 uur betaald per week, je bent vrij om je werk in te delen al naar gelang je
beschikbaarheid. De beloning wordt in overleg vastgesteld. Het bezit van een auto is noodzakelijk, voor
het afleggen van werkbezoeken wordt een kilometervergoeding uitgekeerd volgens de fiscale richtlijnen.
Ook als je gepensioneerd of ZZP’er bent, nodigen we je uit om te reageren mocht je jezelf herkennen in
dit profiel.
Neem voor meer informatie
info@stichtingvolharding.nl.
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