
VACATURE

Penningmeester m/v

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. De penningmeester bereidt 
beslissingen die over het geld gemaakt worden voor en vertaalt het inhoudelijk beleid 
naar een financieel overzicht. 

De penningmeester beschikt over goed financieel inzicht. Het is mogelijk dat de 
penningmeester de boekhouding aan anderen uitbesteed, waarbij het van belang is dat 
hij/zij voldoende inzicht heeft om het werk van een boekhouder op kwaliteit te kunnen 
beoordelen.

Doel:

Verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de 
stichting.

Taken:

 Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen.
• Opstellen en bewaken begroting(en).
• Opstellen financieel jaarverslag.
• Opstellen financiële planning voor meerdere jaren.
• Vertalen beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden.
• Financiële gegevens controleren en beoordelen.
• Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken.
• Betaalopdrachten tekenen.
• Regelt verzekeringen en fiscale zaken.

Functie-eisen:

• Organisatievermogen.
• Inzicht in de vermogens- en kapitaalmarkt.
• Bestuurlijke ervaring.
• Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen.
• Dienstverlenende instelling.
• Kennis van en affiniteit met de stichting.

Vaardigheden:

• Vermogen om in teamverband te werken.
• Goede sociale eigenschappen.
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
• Ervaring met onderhandelen.

Het betreft een onbezoldigde functie.
Er is een reiskosten regeling.
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