
GEZOCHT: 

PENNINGMEESTER 
BESTUUR YOUTH FOR CHRIST 

GORINCHEM  

 
THE MALL 
Stichting Youth for Christ Gorinchem zet zich met The Mall Jongerenwerk al meer dan 15 jaar in voor groei 
bij jongeren in Gorinchem. The Mall richt zich op jongeren van 10 tot 25 jaar die behoefte hebben aan 
ondersteuning op één of meer leefgebieden. Dit doet ze met een team van betrokken vrijwilligers en een 
aantal professionals. Er wordt relationeel, behoeftegericht en integraal gewerkt met de jongeren. 
 
WAT HET BESTUUR DOET 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het totale beleid en bestuur van de stichting. Het bestuur van Stichting 
Youth for Christ Gorinchem bestaat uit minimaal vijf leden van diverse kerken. De organisatie wordt 
gekenmerkt door de christelijke identiteit en heeft de volgende missie: “Gedreven door Gods liefde voor 
mensen, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop”. De stichting werkt op 
uiteenlopende manieren samen met andere partners uit het sociale domein. 
 
Als lokaal bestuur zijn we gelieerd aan Youth for Christ Nederland. We zijn een zelfstandige stichting en 
werken samen en stemmen af met de landelijke organisatie. Jongerenwerkers voor het lokale werk worden 
gedetacheerd vanuit Youth for Christ Nederland.  

 
WAT WE ZOEKEN  
We zoeken een penningmeester als lid van het bestuur:  

- die actief betrokken wil zijn op het welbevinden van de Gorinchemse jongeren en hun netwerk;  
- die verantwoordelijk wil zijn voor het te voeren financiële beleid van de stichting. 
- die de resultaten van The Mall Jongerenwerk bewaakt; 
- die wekelijks gemiddeld 1 tot 2 uur per week voor dit werk wil vrijmaken; 
- die zijn of haar eigen netwerk wil inzetten.  

De precieze taakuitvoering bepalen we in onderling overleg op grond van iemands capaciteiten en 
mogelijkheden. 
 
WAT WIJ VRAGEN 

- Onderschrijving van de doelstellingen van YfC en actief betrokken bij een kerkelijke gemeente; 
- Affiniteit met jongerenwerk;  
- Financiële deskundigheid met op hoofdlijnen inzicht in de financiering van een stichting; 
- Capaciteit om een meerjarenbegroting op te stellen en (strategisch) beleid te formuleren; 
- Positief kritische houding en op de hoogte van de ‘code good governance’. 

 
WAT WIJ BIEDEN   
Wij bieden een vrijwilligersfunctie en de kans om: 

- onderdeel te zijn van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het jongerenwerk; en  
- om op bestuurlijk niveau bij te dragen aan groei en ontwikkeling van jongeren in Gorinchem, 

inclusief afstemming met andere lokale besturen en Youth for Christ Nederland. 
 
MEER INFORMATIE EN REAGEREN 
Voor meer informatie en vragen over het bestuur kunt u contact opnemen met de voorzitter Pieterjan van 
Wijngaarden: pieterjan.vanwijngaarden@yfc.nl. Voor meer informatie over Youth for Christ The Mall 
Gorinchem kunt u kijken op de website: www.themallgorinchem.nl en www.yfc.nl. 
 
Als je geïnteresseerd bent in deze bestuursfunctie stuur dan je bericht naar: 
pieterjan.vanwijngaarden@yfc.nl 
 


