
Vacatures Westland-netwerk 
Het Westland-netwerk is een jonge, innovatieve en avontuurlijke kerk. 
Er zijn ongeveer 75 volwassenen en 30 kinderen bij betrokken, 
verdeeld over vier groepen. De groepen worden geleid door 
groepsleiders. Het Westland-netwerk vormen we met elkaar. Kijk eens 
of je een rol binnen het Westland-netwerk zou kunnen vervullen.  
 
Wat vragen we van mensen die een rol binnen het Westland-netwerk willen vervullen? 

● Je liefde voor Jezus is groot en stabiel. Fouten en dipjes horen erbij, maar de rode 
draad van ontwikkeling richting Jezus is al een aantal jaar zichtbaar in je leven. 

● Je bent actief onderdeel van een groep binnen het Westland-netwerk, je wordt breed 
gewaardeerd  en je kent de cultuur van binnenuit. 

● We vinden trouw belangrijk. Liefst dat je minimaal twee jaar voor je functie gaat.  
● Je hebt de kwaliteiten die nodig zijn om je taak uit te voeren of je bent bereid bij te 

leren. 
 
Reacties kun je sturen naar: bestuur@westland-netwerk.nl  
Voor vragen kun je terecht bij Sonja van der Schee 06-51291761 

 Rosalie Vellekoop 06-16448853.  

 

Vacature bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit drie mensen en stelt het beleid vast en schept organisatorische en 
financiële kaders. Binnen deze kaders kunnen teams en groepen aan de slag en werken 
aan de doelen van het Westland-netwerk. Het bestuur functioneert als werkgever voor de 
medewerkers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Je stelt kritische vragen en 
bemoedigd. Je wordt ingeschreven bij de kamer van koophandel 
 
Voorzitter gezocht 
Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het voorzitten van de vergaderingen, neem je de 
leiding en ben je aanspreekpunt van het bestuur.  
 
Penningmeester gezocht 
Als penningmeester houdt je toezicht op de begroting, informeer je het bestuur hierover en 
schakel je bij waar nodig is. Ook ben je samen met de financieel medewerker 
verantwoordelijk voor de fondswerving. Daarnaast maak je jaarlijks het financieel jaarverslag 
van het Westland-netwerk. 
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Vacature financieel medewerker 
Als financieel medewerker ondersteun je het bestuur door het organiseren van de 
boekhouding via een boekhoudprogramma. Samen met de penningmeester stel je het 
bestuur op de hoogte van de inkomsten en uitgaven en doe je aan fondswerving. 
 
Vrijwilligersvergoeding voor 2,5 uur per week. 

Vacature teamleiders ondersteuner 
Als ondersteuner teamleiders ben je een belangrijke verbinder voor het Westland-netwerk. 
Je brengt mensen bij elkaar en zet mensen in hun kracht. Delegeren is hierbij belangrijk en 
gemakkelijk de telefoon kunnen pakken om mensen te benaderen. 
 

- Je bent zowel intern als extern het aanspreekpunt van het Westland-netwerk.  
- Aansturen van de teams kinderwerk, communicatie, onderwijs, aanbidding, onderwijs 

en events.  
- Opzetten van een aantal nieuwe teams, regelmatig overleg, vergadering voorzitten. 
- Jaarplanning Westland-netwerk in overleg vaststellen. 
- Twee keer per jaar de werkgroep Westland Missionair bezoeken. 
- Je werkt intensief samen met de ondersteuner groepsleiders en het bestuur. 
- Je vervult zelf één van de teamleidersrollen.  

 
Vrijwilligersvergoeding voor 5 uur per week. 

Vacature teamleider PR en communicatie 
We willen meer verbinding tussen de groepen creëren, als teamleider speel je hierin een 
belangrijke rol. Je houdt goed in de gaten wat er gebeurt binnen het Westland-netwerk en 
speelt hierop in. Als teamleider zorg je met je team voor de volgende zaken: 
 
Interne communicatie: 
Nieuwtjes delen, uitnodigingen maken en verspreiden, Whatsapp berichten.  
 
Externe communicatie: 
Jaarverslag, website, nieuwsbrief om te informeren, website, social media, contactlijst, 
nieuwsbrief, foto’s, etc. 
 
Vrijwilligersvergoeding voor 2,5 uur per week. 
  

 
 



Vacature medewerkers PR en communicatie 
Je maakt onderdeel uit van het team PR en communicatie. We zoeken meerdere 
medewerkers die een of meerdere taken willen vervullen. Via de teamleider PR en 
communicatie wordt je aangestuurd. 
 
Er zijn verschillende taken te vervullen: 

- Website up to date houden 
- Berichten op Insta en Facebook plaatsen 
- Nieuwsbrief schrijven en verspreiden 
- Whatsapp berichten sturen vanuit het Westland-netwerk 
- Foto’s maken en archiveren 
- Contactlijst up to date houden 
- Inspirerende filmpjes maken en verspreiden 
- Uitnodigingen voor meetings maken. 

Vacature teamleider kinderwerk 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen van het 
Westland-netwerk. We zoeken iemand die: 

- er voor zorgt dat er een kinderprogramma is op het WN weekend en tijdens de 
centrale vieringen drie keer per jaar.  

- de schakel is tussen de verschillende  kinderwerkteams (bv kliederkerk, kinderuitjes) 
- deelneemt aan overleg dat de teamleidersondersteuner initieert en dan het 

kinderwerk vertegenwoordigd.  
 
Momenteel is deze functie vrijwillig, mocht dit meer uitgroeien is er een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor 2,5 uur per week. 

Vacature teamleider onderwijs 
Ongeveer twee keer per jaar denk je samen met anderen na over de inhoud van de centrale 
vieringen, het Westland-netwerk weekend en de themamaand. De teamleidersondersteuner 
initieert dit overleg. Vanuit deze inhoudelijke lijn regel je sprekers voor de events. De andere 
teams gaan aan de slag met de praktische organisatie, pr, kinderwerk en aanbidding.  
Je hebt passie voor de Bijbel en kijk op wat er nodig is binnen het Westland-netwerk. Dit kan 
je naar concrete thema’s vertalen.  
 
 

 
 



Vacature projectleider studies 
Je vormt een (tijdelijke) projectgroep die studies, tips en ideeën verzamelt en ontwikkelt bij 
de onderwerpen van de discipelschapscirkel. Je zorgt dat deze studies, tips en ideeën 
beschikbaar worden via een website, zodat het voor groepsleiders makkelijker wordt om 
goed onderwijs te geven. Hier is geld voor begroot dat hieraan mag uitgeven (jaarlijks 
1500,-).  

Vacature teamleider aanbidding 
We zoeken iemand die: 

- een gelegenheidsband samenstelt voor centrale vieringen (3x per jaar), het 
Westland-netwerk weekend (1x per jaar) en aanbiddingsavonden (2x per jaar).  

- liedjes uitkiest in overleg met de bandleden en oefenmomenten plant.  
- de liedlijst en liedjes powerpoint up to date houdt.  

 
 

 
 


