
 

 

 

 

 
Wist je dat in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit en geen Sinterklaas kan vieren 
omdat er thuis geen geld voor is? In 2022 heeft Stichting Sintvoorieder1 ruim 22.600 kinderen 
een Sinterklaascadeaupakket kunnen geven op pakjesavond. Een groei van 50% ten opzichte van 
2021! Dat wordt mogelijk gemaakt dankzij een enthousiast en betrokken kernteam en honderden 
andere vrijwilligers in ons pakhuis. Onze ambitie is groot en we groeien door, want ieder kind 
verdient een cadeau van de Sint. Kom jij ons helpen deze groei in 2023 voort te zetten?   
 
Voor de versterking van ons projectleidersteam zijn we op zoek naar een vrijwillige 
 

projectleider 
 
Wat ga je doen? 
Het controleren en sorteren van donaties, het samenstellen van de cadeaupakketten op geslacht 
en leeftijd maar ook het liefdevol inpakken van de cadeautjes met snoepgoed en gedicht; het 
vraagt heel wat coördinatie en afstemming. In het pakhuis heeft iedereen zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid en toch gebeurt alles in teamverband. Wij zoeken nog een extra 
projectleider voor ons team die het leuk vindt om actief mee te denken en werken. Samen met de 
andere projectleiders zorg jij dat het hele proces, tot aan het netjes opslaan van de ingepakte 
pakketten, goed geregeld is. Je bent daarbij tevens het aanspreekpunt voor de pakhuisvrijwilligers 
die op bepaalde dagen komen helpen.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  

• Voldoening door werken met een duidelijke missie waarin jij verschil maakt; 
• Een zeer afwisselende en dankbare vrijwilligersfunctie; 
• Onderdeel zijn van een vast, betrokken, energiek en enthousiast kernteam van 65 

vrijwilligers, waaronder 7 collega-projectleiders; 
• De kans om je netwerk uit te breiden; 
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.  

 
Wat verwachten we van jou?  

• Je hebt affiniteit met Sintvoorieder1 en haar doelstellingen; 
• Je bent operationeel sterk, zelfstandig en proactief; 
• Je kunt goed overzicht bewaren, organiseren en plannen; 
• Je neemt zelf beslissingen, maar je voelt ook aan wanneer dat in een groter verband 

gedaan moet worden; 
• Je hebt organisatiesensitiviteit; 
• Je hebt affiniteit met Stichting Sintvoorieder1 en haar doelstellingen; 
• Je bent in overleg beschikbaar voor ongeveer 2-4 uur per maand van januari t/m 

augustus en ongeveer 5-10 uur per week van september t/m december. 
 
Al onze vrijwilligers zijn het hierover eens: het werk geeft je een goed gevoel! Samen 
ondersteunen we kinderen die opgroeien in armoede en op deze manier kan iedereen hier heel 
praktisch een steentje aan bijdragen. 
 
Heb je interesse of heb je vragen over deze functie? Mail je motivatie en CV of neem contact op 
met Esther Blom, info@sintvoorieder1.nl.  


