
Vacature stichting Epafras  
 
Bestuurslid/beoogd voorzitter (v/m) 
 
Stichting Epafras 
 
De stichting Epafras is een oecumenische organisatie die geestelijke verzorging en diaconale 
hulp biedt aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland en hun familieleden. De 
organisatie bestaat uit een grote groep lokale geestelijk verzorgers( vrijwilligers) in alle delen 
van de wereld en een aantal geestelijk verzorgers die vanuit Nederland hun werk doen. Het 
werk wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit een klein bureau in Leiden.  
Meer informatie over het werk van de stichting vindt u op www.epafras.nl 
 
Het bestuur fungeert als werkgever voor de medewerkers in loondienst en is 
eindverantwoordelijk voor al het werk dat namens Epafras gedaan wordt. Het bestuur heeft 
via een directiestatuut de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van de taken bij de 
directeur belegd en houdt toezicht daarop. Het bestuur onderhoudt netwerken bij de 
belangrijkste subsidiegevers, te weten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie & 
Veiligheid, kerken en particuliere fondsen.  
 
Het bestuur heeft een vacature voor een bestuurslid.  
Aangezien de huidige voorzitter per 1 december 2021 aftreedt als voorzitter is het mogelijk 
dat het nieuwe bestuurslid hem op termijn opvolgt.  
Als u reageert op deze vacature, wilt u dan aangeven of u (ook) voor de a.s. vacature voor 
een voorzitter in aanmerking wilt komen?  
 
Profiel bestuurslid:  

• Binding met een kerk- of christelijke geloofsgemeenschap 

• Beschikken over een netwerk in overheidsinstellingen, kerken en/of maatschappelijk 
middenveld, politiek en/of internationale verhoudingen 

• Bestuurlijke ervaring, d.w.z.: in staat om relevante documenten (inhoudelijk en 
financieel) te lezen en interpreteren, grote lijnen te kunnen zien, toezichthouden op 
verantwoorde uitvoering en doelmatige besteding, klankbord en gesprekspartner te 
zijn voor de directeur.  

• Affiniteit met geestelijke verzorging t.b.v. gedetineerden 

• Kennis van en ervaring in de wereld van fondsen en goede doelen.  
 

Aanvullend voorzitter:  

• Ruime bestuurlijke ervaring. Ervaring in het leiden van vergaderen, het functioneren 
als werkgever, met beleidsontwikkeling en toezichthouden. Relevant netwerk in 
politiek en kerken en daarin met gezag kunnen opereren.  Bij voorkeur ervaring met 
het terrein van geestelijke verzorging en/of (ex)gedetineerden.  

 
 

  



Specifieke taken:  

• De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur. Z/hij geeft leiding aan de 
bestuursvergaderingen en bereidt die met de directeur voor. De voorzitter bewaakt 
de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen, zoals die zijn vastgelegd in 
het meerjarenbeleidsplan van de stichting. 

• Vertegenwoordigt de stichting zowel intern als extern en/of draagt zorg voor een 
goede, rechtsgeldige in- en externe vertegenwoordiging van de stichting 

• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging van de bestuursleden. 
 

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.  
Benoeming is voor vier jaar, met een mogelijkheid tot een verlenging.  
Het bestuur werkt onbezoldigd.  
Vergoeding van reis- en onkosten is mogelijk.  
 
Meer informatie bij de huidige voorzitter van het bestuur, Jan Eerbeek: 0651362783 
 
Schriftelijke reacties, met een beknopt CV,  graag voor 15 september 2020 naar stichting 
Epafras, t.a.v. mevr. N. van Dijk, directeur, via info@epafras.nl 
Na de sluitingsdatum voert een delegatie van het bestuur met de directeur gesprekken met 
mogelijke kandidaten.  
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