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Bijdragen aan een toekomst voor en door jongeren? Het bestuur van Stichting Cl!ck Jongeren zoekt: 
 
 

EEN PENNINGMEESTER (V/M) 
per direct 

 
 
CLICK JONGEREN 
Cl!ck Jongeren voert activiteiten uit die jongeren helpt een positief toekomstbeeld voor zichzelf te 
ontwikkelen en zo volledig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De medewerkers van de 
stichting begeleiden jongeren met het maken van keuzes om hun interesses en talenten tot bloei te laten 
komen. Zij doen dit door een band op te bouwen met de jongeren en zich te verdiepen in hun 
achtergronden. Ze organiseren (laagdrempelige) activiteiten op school, in buurthuizen en op straat. Cl!ck 
probeert erachter te komen wat de jongeren motiveert, welke opleiding bij hen past en te ontdekken 
waarom het niet lukt om hun doel te bereiken. Cl!ck signaleert richting de opleidingen wat de 
daadwerkelijke oorzaken zijn van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook leggen de medewerkers het 
belang van bepaalde regels uit en wordt jongeren gericht de weg gewezen naar hulp. Daarbij laten ze de 
jongeren niet zomaar los. Dat is ook een onderdeel van de vertrouwensband. 

 
FUNCTIE OMSCHRIJVING 
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 4 leden. Als bestuurslid woon je 8-10 
vergaderingen per jaar bij (in Den Haag) en fungeer je als sparringpartner van de directie voor 
strategische vragen en beleid. Het bestuur neemt verder formele besluiten ten aanzien van de financiën 
en de aanstelling van de directie. Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen financiële 
vergoeding.  
 
We zoeken een versterking van het bestuur met iemand die in het bezit is van:  

- Actuele kennis op het gebied van financiën 
- Een opbouwend-kritische blik 
- Ervaring met jongerencommunicatie 
- Ervaring met organisaties in de non-profit sector  
- Aantoonbare affiniteit met jongeren  
- Je wilt onderdeel zijn van een collegiaal bestuur wat in nauwe samenwerking met de directie 

opereert 
- Als bestuurslid heb je een ambassadeursfunctie en ben je bereid je eigen netwerk in te zetten 

ten behoeve van de stichting  
- Bij toetreding tot het bestuur, gaan we ervan uit dat je je voor minimaal 3 jaar met de stichting 

verbindt 
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man, gezien de samenstelling van het bestuur. 
Omdat het bestuur verbreding zoekt van de financiële kennis, sterkt ook dit tot aanbeveling. 
 
Interesse? Stuur een mail met je motivatie naar: info@clickjongeren.nl. Voor vragen of meer informatie 
kun je terecht bij Astrid Vlaminkx via info@clickjongeren.nl 


