
VACATURES BESTUURSLEDEN M7  

  

De Stichting M7collectief zoekt een penningmeester en een gewoon 

bestuurslid. Voor beide functies zoeken we een enthousiaste, 

gemotiveerde en ondernemende persoonlijkheid. Je zet je onbezoldigd 

in voor statushouders die vooruit willen.  

Wie zijn wij?  

M7collectief is in 2019 opgericht door zeven vrijwilligers. We zagen dat 

veel vluchtelingen moeite hebben om een plek te vinden in onze 

maatschappij, hoe hard ze ook hun best doen. M7collectief helpt hen bij 

hun zoektocht. De menselijke maat is onze leidraad. Vandaar de M van 

M7collectief. Er zijn nu een twintigtal vrijwilligers actief.  

M7 heeft de ANBI status. Het bestuur bestaat uit vijf leden.  

Wat doen wij?  

Onze vrijwilligers begeleiden vluchtelingen die zijn ingeburgerd naar een 

baan of opleiding. Dit is een intensief traject dat enige tijd kan duren. 

De wensen en de behoeften van de statushouder staan daarbij voorop.  

Voor beide bestuursleden zoeken wij zo spoedig mogelijk kandidaten. 

Bij de functie van Penningmeester kan de overdracht door de huidige 

Penningmeester plaatsvinden.   

Vacature 1:  

Als Penningmeester van M7collectief beheer je de financiën van de 

stichting, bepaal je of de plannen van het bestuur financieel haalbaar 

zijn en vertaal je het beleid naar een financiële begroting en zorg je voor 

een financiële verantwoording.   

Je neemt het voortouw in het bedenken en opzetten van nieuwe 

vormen van financiering en onderhoudt contacten met subsidiegevers.  

Vacature 2:                                                                                     



Als bestuurslid denk, praat en besluit je mee over bestuurlijke zaken. 

Vanuit jouw ervaring of interesse met het werken met statushouders of 

vanuit jouw ervaring als statushouder, geef je advies bij keuzes die 

gemaakt moeten worden. Daarbij beschik je over een netwerk 

behorend bij de functie.   

Wat bieden wij?  

▪ Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een bevlogen team  

▪ Meedenken over de strategie en de taken van de stichting  

▪ Deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen  

▪ Meewerken aan de versteviging en uitbouw van ons externe 

netwerk  

Wat vragen wij voor beide functies?   

▪ HBO/WO werk- en denkniveau  

▪ Ervaringsdeskundige / Affiniteit met de doelgroep  

▪ Bereidheid om mee te werken aan de uitvoering van de 

bestuursbesluiten  

▪ Bekendheid met het werken in een vrijwilligersorganisatie  

▪ Gemiddelde beschikbaarheid van minimaal 4 uur / een dagdeel per 

week  

▪ (penningmeester) Ervaring met boekhouden en financiële 

verslaglegging   

▪ (penningmeester) Bedrijfsmatig kunnen werken in een non-profit 

organisatie Interesse?  

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@m7collectief.nl    

Vragen over deze vacature? Mail of bel ons op 06-42852075 of stuur 

een email info@m7collectief.nl  



In maart zullen kandidaten een gesprek met het bestuur hebben.  


