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Backup Uganda is an international development organization that develops
sustainable support for children with learning difficulties & disabilities in Uganda.
To strengthen the foundation’s Board of Directors in the Netherlands, we are
looking for a:
Board Chairperson (volunteer)
Responsibilities:
 You lead the Board of the foundation, consisting of 5 persons (including
yourself);
 You chair the Board’s meetings 4 times a year (quarterly), during which
decisions are made about the content of and budgets for programs and
projects in Uganda, fundraising and reports;
 You are an important point of contact for and an active representative of the
foundation.
You are a good match for Backup Uganda if you:
 Have a clear understanding of inclusive education and want to promote this
actively;
 Have experience on a Board of Directors of a foundation in the Netherlands
and/or a development organization in Uganda;
 Like to facilitate effective meetings where practical decisions are being made;
 Communicate timely and clearly, at minimum in English;
 Are a strong network builder;
 Live in the Netherlands.
You will stand an even better chance if you:
 Have (lived) experience with learning difficulties & disabilities;
 Have experience in the field of fundraising;
 Come from Uganda and are residing in the Netherlands.
Do you have ample experience with and interest in fundraising and would you like
to consider joining our Board of Directors, without becoming the Chairperson? We
would still be glad to hear from you.
We look forward to receiving your CV and motivation letter via
info@backupuganda.org before 25 June 2022. For questions, please send an email
to the same address or call 0638123493 (Jan Kruisselbrink). In case of mutual
interest, we will invite you for a conversation.
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Backup Uganda is een internationale ontwikkelingsorganisatie die duurzame
ondersteuning ontwikkelt voor kinderen met leerproblemen in Oeganda. Om het
stichtingsbestuur in Nederland te versterken, zijn wij op zoek naar een:
Bestuursvoorzitter (vrijwilliger)
Taken:
 Je leidt het bestuur van de stichting, bestaande uit 5 personen (inclusief
jezelf);
 Je zit vier keer per jaar (elk kwartaal) de bestuursvergadering voor, waar
onder andere besloten wordt over de inhoud van en budgetten voor
programma’s en projecten in Oeganda, fondsenwerving en rapporten;
 Je bent een belangrijk aanspreekpunt en een actieve vertegenwoordiger voor
de stichting.
Je past goed bij Backup Uganda als je:
 Een goed beeld hebt van inclusief onderwijs en dit actief wil nastreven;
 Ervaring hebt binnen het bestuur van een stichting in Nederland en/of een
ontwikkelingsorganisatie in Oeganda;
 Graag effectieve vergaderingen faciliteert waar praktische beslissingen
worden genomen;
 Tijdig en duidelijk communiceert, minimaal in het Engels;
 Een sterk netwerker bent;
 In Nederland woont.
Je hebt een streepje voor als je ook nog:
 Zelf ervaring hebt met leerproblemen als individu;
 Ervaring hebt op het gebied van fondsenwerving;
 Uit Oeganda komt en je je in Nederland gevestigd hebt.
Heb je ruime ervaring met en interesse in fondsenwerving en overweeg je om je bij
ons bestuur te voegen, maar wil je liever geen voorzitter worden? Dan horen we
ook graag van je.
Wij ontvangen graag je CV en motivatiebrief via info@backupuganda.org vóór 25
juni 2022. Heb je vragen, dan kun je een e-mail sturen naar hetzelfde adres of
bellen naar 0638123493 (Jan Kruisselbrink). Bij wederzijdse interesse nodigen we je
uit voor een gesprek.

