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Stichting Geloof in Taal is op zoek naar een nieuwe voorzitter   
 

Aisha kwam altijd ruim voor we om 10 uur de koffie klaar hadden staan. Van Turkse komaf sprak ze 

nog steeds bijna geen Nederlands. Toch bleef ze komen. Al mijn familie woont in Turkije, maar hier in 

Nederland zijn jullie mijn familie.  

 
Dit is het verhaal van één van de bijna 250 gasten die de afgelopen vijf jaar bij Geloof in Taal naar 
binnen zijn gelopen. Zo willen wij als stichting ondersteuning bieden aan onze gasten.  
En om dit werk verder te consolideren, zijn wij op zoek naar een bewogen en betrokken bestuurder.  
 

Algemene informatie Stichting Geloof in Taal 

Stichting Geloof in Taal is een vrijwilligersorganisatie, gevestigd en werkzaam in Zwolle.  
De stichting houdt zich bezig met het verlenen van ondersteuning aan mensen uit Zwolle en 
omgeving voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, maar die de Nederlandse taal 
wensen te leren. De stichting heeft als inspiratiebron de Bijbel als Gods Woord.  

De stichting staat voor verbondenheid en betrokkenheid. Door middel van verbondenheid en 
betrokkenheid, dragen de medewerkers van de stichting Gods liefde uit en deze delen met de gasten 
van Geloof in Taal en ook met elkaar.  

Naast alle activiteiten van Geloof in Taal: Taal&Taart, Taal&Naald, Taal&Lunch en Bijbelse Taal, willen 
we verder groeien naar het vormen van een multiculturele gemeenschap, een geestelijke familie 
onderweg. Een eerste stap is gezet door de verbinding tussen de Opstandingskerk en de CGK Zwolle 
officieel te maken. Als bestuurder denk je creatief mee in dit proces, waar we samen biddend in 
staan.   

Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur 
kan zich laten bijstaan door algemene leden welke specifieke kennis en inbreng hebben. 

Wat ga je doen?  

Je zult als bestuurder, de koers van de stichting voortzetten en deze verder verstevigen.  
Als voorzitter zul je de stichting naar buiten toe vertegenwoordigen.  
Je bent de verbindende schakel tussen het bestuur en het kernteam. Vanuit je hart geef je algemene 
leiding aan het bestuur en faciliteer je het kernteam, zodat zij de gasten optimaal kunnen 
ondersteunen.  
 
Dit alles kun je doen doordat je ervaring hebt met het werken met vrijwilligers, je mensen kunt 
verbinden en kritische vragen kunt stellen. Je hebt affiniteit met de doelstelling van de stichting en 
bent belijdend lid van een van de kerken in Zwolle.  
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Wat betekent dit?  
 
o Je geeft algemene leiding aan de stichting; 
o Je vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;  
o Je overlegt met officiële instanties; 
o Aan het bestuur geef je leiding; 
o Voor bestuursleden ben je het eerste aanspreekpunt; 
o In samenspraak met de overige bestuursleden zorg je dat er regelmatig een nieuwsbrief 

beschikbaar is voor de medewerkers; 
o Je stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke bestuursvergadering op; 
o Je leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering; 
o Je ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten 

en het huishoudelijk reglement; 
o In goed overleg met de secretaris en de penningmeester, stel je het beleidsplan op en herzie je dit 

jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering; 
 

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en het bestuur vergadert 2 keer per jaar met het kernteam. 
Daarnaast vindt er 1 keer per jaar een jaarvergadering plaats. Je zult gemiddeld 6 uur per maand je 
tijd mogen inzetten voor deze mooie taak.  
 
Voor deze werkzaamheden ontvang je geen financiële beloning van de stichting. Wel mag je 

betrokken en verbonden zijn bij een bewogen stichting die volop in ontwikkeling is. 

 

Spreekt deze vacature je aan? 
 
Ben je enthousiast en/of wil je meer informatie? Op de website van Geloof in Taal vind je meer 
informatie (https://www.geloofintaal.nl). Onze huidige voorzitter Elly Volkerink, wil je graag van 
informatie voorzien. Je kunt haar benaderen via 06 13 25 86 17.  

 

 

 

 

 




