
 
 

Vacature Voorzitter  
 

 
Achtergrond 
Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van de KLM. Getracht wordt kinderen in 
landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang 
en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het 
leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten 
gebeurt in principe op KLM bestemmingen met financiële steun van de donateurs en sponsors. De 
stichting profileert zich door directe controle van en betrokkenheid met de organisaties die zij steunt.  
Wings of Support is per direct op zoek naar een voorzitter. 
 

Taken 
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van Wings of Support dat uit minimaal 3 personen bestaat. De 
taken van de voorzitter bestaan onder andere uit het: 
• ontwikkelen van visie, beleid en strategie (lange- en korte termijn) van de stichting 
• vertegenwoordigen, zowel intern als extern, van de stichting 
• bewaken en naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement 
• voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen en het gezamenlijk overleg met de Raad van 

Toezicht 
• zorgdragen voor een goede interne communicatie 
• opstellen en bewaken van het rooster van aftreden van bestuursleden en leden van de Raad van 

Toezicht 
• voeling houden met maatschappelijk krachtenveld 
 

Profiel 
Wij zoeken een charismatische voorzitter met inzicht in bestuurlijke processen. Een initiatiefrijke 
persoonlijkheid die mensen en ideeën verbindt en inspireert en die een open, directe manier van 
communiceren hoog in zijn/haar vaandel heeft staan. Bestuurlijke ervaring en ervaring binnen de stichting, 
gepaard met een breed KLM netwerk, zijn een pré. 
 

Geschatte tijdsbesteding 
Aan deze functie besteed je naar verwachting gemiddeld 10 uur per week. Daarnaast bezoek je eens per 
twee maanden de bestuursvergaderingen rond Schiphol. Eén keer in het kwartaal woon je de 
vergadering met de RvT bij. Incidenteel neem je deel aan commissievergaderingen. De werkzaamheden 
voor deze functie kunnen worden uitgevoerd vanuit huis of ‘op de route’. Alle werkzaamheden voor 
Wings of Support zijn onbetaald en vinden plaats in eigen tijd. 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
• De mogelijkheid om  samen met de rest van het bestuur richting geven aan de toekomst van Wings 

of Support 
• Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart 
• Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers  

Aanmelden/vragen/opmerkingen 
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een email naar voorzitter@wingsofsupport.org 


	Vacature Voorzitter
	Achtergrond
	Taken
	De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van Wings of Support dat uit minimaal 3 personen bestaat. De taken van de voorzitter bestaan onder andere uit het:
	ontwikkelen van visie, beleid en strategie (lange- en korte termijn) van de stichting
	vertegenwoordigen, zowel intern als extern, van de stichting
	bewaken en naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
	voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen en het gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht
	zorgdragen voor een goede interne communicatie
	opstellen en bewaken van het rooster van aftreden van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht
	voeling houden met maatschappelijk krachtenveld
	Profiel
	Wij zoeken een charismatische voorzitter met inzicht in bestuurlijke processen. Een initiatiefrijke persoonlijkheid die mensen en ideeën verbindt en inspireert en die een open, directe manier van communiceren hoog in zijn/haar vaandel heeft staan. Bes...
	Geschatte tijdsbesteding
	Wat krijg je ervoor terug?
	Aanmelden/vragen/opmerkingen

