
 

 

 

Functieomschrijvingen M.O.E.T.-bestuur 2022  

 

PRAESES | VOORZITTER 

De Praeses is het gezicht van Stichting M.O.E.T. en heeft in principe altijd het laatste woord. 

Deze persoon schuwt zich niet om zo nu en dan een lullepot te geven waar men het tot in 

verste vlaktes van Afrika nog over heeft. Daarnaast houdt de Praeses het overzicht, stuurt 

hij/zij andere bestuursleden aan en organiseert de vergaderingen. Binnen de stichting heeft 

elke functie veel individuele verantwoordelijkheden en het is dan ook aan de Praeses om altijd 

op de hoogte te blijven, aan te sturen en bij te springen waar nodig. De Praeses zorgt ervoor 

dat de structuur en doelen van de stichting niet uit het oog worden verloren. Ten slotte is de 

Praeses ook verantwoordelijk voor het contact met de Senaat en de Commissie. Ben jij een 

geboren leider? Kan jij een team naar de overwinning dirigeren? Solliciteer dan nu voor de 

functie Praeses binnen het M.O.E.T.-bestuur 2022! 

 

AB ACTIS | SECRETARIS 

De Ab actis is verantwoordelijk voor de communicatie richting leden en verzorgt alles wat de 

leden en donateurs te zien en te lezen krijgen. Hieronder vallen alle geschreven stukken, zoals 

in de ‘het Honestum’ en de Almanak, alsook de mails. Daarnaast, en tegenwoordig 

allesbehalve onbelangrijk, is de Ab actis verantwoordelijk voor alle socials (Instagram, 

Facebook en LinkedIn), en de website van Stichting M.O.E.T. Enige kennis hiervan is een pré, 

maar geen vereiste. Daarnaast schrijft de Ab actis de nieuwsbrieven aan de donateurs en 

verzorgt hij/zij de notulen tijdens vergaderingen. Kortom, je zal een hoop stukken voor en over 

de stichting schrijven. Ten slotte zorgt de Ab actis, in samenwerking met de Praeses, voor 

structuur binnen het bestuur. Zet jij altijd het puntje op de i, zit ‘t kofschip er bij jou wel goed in, 

schrijf jij als de Shakespear van de 21e eeuw, én denk jij als marketing-kanon M.O.E.T. op 

creatieve wijze te kunnen promoten? Solliciteer dan nu voor de functie Ab actis! 

  

QUAESTOR | PENNINGMEESTER 

De Quaestor is bij voorkeur iemand met een economische achtergrond of iemand met ervaring 

in financiën en geldbeheer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geldstromen en stelt begrotingen 

op voor het gehele bestuursjaar: hieronder vallen de projecten in Afrika en alle interne 

activiteiten zoals de M.O.E.T.-week, Ringvaart en Marathon. Doordat de Quaestor bij zoveel 

functies betrokken is, is hij/zij altijd goed op de hoogte van wat er zowel in Afrika als op de 

Toko gebeurt. Daarnaast bekijkt de Quaestor sponsormogelijkheden voor alle evenementen, 

maakt acquisitieplannen (fondswerving) voor onze projecten en voert deze plannen uit. Verder 

verzorgt de Quaestor de maandelijkse incasso van onze donateurs. Ben jij geschikt om 

financieel verantwoordelijk te zijn over twee scholen in Burkina Faso? Haal jij bedrijven over 

om Stichting M.O.E.T. te sponsoren tijdens een van de evenementen? Solliciteer dan nu voor 

de functie Quaestor! 



AFRIKA I | AMBACHTSSCHOOL 

De Afrika 1 is samen met de Afrika 2 verantwoordelijk voor onze twee scholen in Burkina Faso. 

De focus van de Afrika 1 ligt bij de ambachtsschool en hij/zij spreekt vloeiend Frans en ook in 

schrift beheerst hij/zij de Franse taal op een goed niveau. Tussen de twee Afrika bestuursleden 

is goed contact, waarbij ten minste één iemand verantwoordelijk is voor het contact met 

Moctar, onze directeuren en andere (Franse) contactpersonen in Burkina Faso (idealiter 

allebei). Een belangrijke kwaliteit van de Afrika 1 is daarom om te kunnen schakelen tussen 

deze twee werelden en de rest van het bestuur op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen. Hierbij zijn flexibele en actieve communicatie en een goede documentatie van 

informatie uit Afrika de belangrijkste aspecten voor een succesvol jaar. Ten slotte zal je als 

Afrika 1 meerdere keren afreizen naar Burkina Faso voor een bezoek aan onze scholen en 

lokale contactpersonen. Lijkt het je gaaf om vanuit Amsterdam in direct contact te staan met 

onze scholen in Burkina Faso? N'avez vous pas besoin d'un traducteur pour lire ce qu'il y a 

ici? Solliciteer dan voor Afrika 1! 

  

AFRIKA II | LANDBOUWSCHOOL 

De Afrika 2 is net zoals de Afrika 1 verantwoordelijk voor beide scholen in Burkina Faso. Het 

goed beheersen van de Franse taal is hiervoor een pré, maar geen absolute vereiste. De Afrika 

2 heeft voornamelijk de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en de groei van de 

landbouwschool uit te werken en in de gaten te houden. Het ontwikkelen van onze 

landbouwschool is momenteel het grootste lopende project van Stichting M.O.E.T. Het proces 

is al opgestart, maar er moet nog veel gebeuren totdat onze school een volwaardige 

landbouwschool is. Om dit te realiseren heeft de Afrika 2 veel contact met verschillende 

contactpersonen in Afrika die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze school. Daarnaast 

onderhoudt de Afrika 2 contacten in Nederland met organisaties en personen die ons kunnen 

ondersteunen in Burkina Faso. Ook de Afrika 2 zal meerdere keren afreizen naar Burkina 

Faso. Werk jij doelgericht en heb jij de potentie om onze lopende projecten in Afrika een boost 

te geven? Solliciteer dan nu voor de functie Afrika 2! 

  

ASSESSOR INTERN 

De Assessor Intern is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten van Stichting 

M.O.E.T. binnen onze vereniging, voor onze leden. De assessor intern is de schakel tussen 

Stichting M.O.E.T. en de leden. Het organiseren van de Marathon, de Ringvaart en de immer 

waanzinnige M.O.E.T.-week vallen onder de hoofdtaken van de intern. Maar naast de 

gebruikelijke riedel, wordt de intern ook geacht wat extra’s toe te voegen. Hierin is de intern 

vrij om een gehele eigen draai te geven aan zijn of haar bestuursjaar. Geen idee is te gek! Een 

creatieve geest die kan improviseren door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de corona-

pandemie, is essentieel voor deze functie. Maar bovenal iemand die gedreven is om 

evenementen te organiseren en deze organisatie gestructureerd te laten verlopen. Ten slotte 

dienen de activiteiten om geld op te halen en de intern is ook verantwoordelijk voor de 

verzorging van sponsorsamenwerkingen met bedrijven. Een vlotte babbel kan hierbij 

wonderen verrichten! Denk je dat je met jouw creatieve ideeën M.O.E.T. nog meer op de kaart 

kan zetten, terwijl je tegelijkertijd ook nog eens geld weet op te halen voor onze scholen? 

Solliciteer dan nu voor de functie Assessor intern!  


