
  

 

 

 
 
Heb jij visie op het samenleven in Utrecht? Wil je concreet iets betekenen voor de stad en je 
ervaring als bestuurder inzetten voor een groeiende non-profitorganisatie? Heb je een groot 
netwerk dat je van harte inzet om de impact van Serve the City Utrecht te vergroten?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Serve the City Utrecht (STCU) is een jongeren vrijwilligersorganisatie van jongeren (16-30 jaar) 
die praktische hulp en aandacht bieden aan kwetsbare Utrechters. Wij inspireren 
en motiveren jongeren om een verschil te maken in de stad door zich in te zetten voor hun 
stadgenoten. Jaarlijks zetten zich zo’n 350 jongeren in als vrijwilliger via STCU. Het is onze 
missie dat het in Utrecht normaal is dat jongeren omzien naar hun mede-Utrechters en actief 
betrokken zijn bij hun stadgenoten.  
 
Profiel 
Verbinden, netwerken, luisteren, knopen doorhakken. Zomaar wat trefwoorden van wat wij 
in een voorzitter zoeken. Je vindt het leuk om als ambassadeur je netwerk in te zetten en je 
bent daarnaast een echte visionair. Als voorzitter bewaak je de huidige missie en visie en je 
kijkt ook verder en zet in op vernieuwing. Intern weet je goed te luisteren naar de 
medewerkers en de andere bestuursleden, maar je durft wel beslissingen te nemen. Verder: 

- heb je minimaal 1-2 jaar ervaring in een bestuur of vergelijkbare functie; 

- onderschrijf je onze missie en visie en daarmee ook de christelijke levensvisie; 

- ben je woonachtig in de omgeving Utrecht; 

- ben je 4 uur per week beschikbaar voor het oppakken van verschillende taken;  

- neem je een adviserende rol in richting de medewerkers en fungeer je als een echte 

sparringpartner. 

 

Wat ontvang je van ons? 

- Je levert een prachtige bijdrage aan STCU die 

midden in de Utrechtse samenleving fungeert; 

- Samenwerking met een gemotiveerd team van 

medewerkers en bestuursleden; 

- Een mooie omgeving om verdere bestuurlijke 

ervaring op te doen; 

- Gezellige sfeer, betrokkenheid en activiteiten met 

bestuur en medewerkers. 

Vacature 
Bestuurslid Voorzitter 

Interesse? 

 
Stuur een motivatie en CV naar  
Eelco Roskam: secretaris@stcutrecht.nl 
 
Serve the City Utrecht 
Voor meer informatie kun je bellen met 
Hanna Vonk (Coördinator) 
Tel.nr: 06-57803335 
 
Bekijk voor meer informatie onze 
website en social media kanalen. 
 

    

 

http://www.stcutrecht.nl/overons/#wiewijzijn
http://www.stcutrecht.nl/
https://www.facebook.com/STC030/
https://www.instagram.com/servethecityutrecht/
https://twitter.com/stcutrecht
https://www.linkedin.com/company/netwerk-serve-the-city-utrecht/

