Gezocht: Ervaren penningmeester (vrijwilliger M/V)
Stichting Samen Sterk Vrouwen West is een vrouwenorganisatie voor en door vrouwen uit
Amsterdam West. Ons doel is het activeren en empoweren van kwetsbare vrouwen op weg naar een
volwaardige deelname aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving. Dit doen we via
activiteiten als wandelen en hardlopen, themavoorlichtingen en trainingen, sportles, computerles,
naailes, kooklessen en creatieve activiteiten. Via het inloopspreekuur bieden we ook 1-op-1
ondersteuning. We werken vanuit buurthuis De Koperen Knoop in de Staatsliedenbuurt.
Organisatie
Binnen het bestuur van de Stichting Samen Sterk Vrouwen West is de penningmeester
verantwoordelijk voor het onderhouden van de financiële organisatie. Dit betekent in ons geval
zowel een rol als bestuurder als ook boekhouder. Als penningmeester ben je onderdeel van het
bestuur van de stichting en sluit je aan bij een zittend team van drie enthousiaste medebestuurders.
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Nora Aamour en Darifa Benhadhoum. Het
bestuur is faciliterend aan de initiatiefneemsters van de stichting en vergadert eens per maand.
Taken en verantwoordelijkheden
De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor:
 het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, het signaleren van afwijkingen
t.o.v. de toegekende budgetten en het eventueel doen van voorstellen voor tussentijdse
wijzigingen;
 het voeren van het financiële beheer: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en
bijhouden van een financieel archief;
 het opstellen van een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning;
 ondersteuning in het werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, sponsors, etc;
 het zorgdragen voor het uitbetalen onkosten- en vrijwilligersvergoedingen.
Wij zoeken iemand die
 ervaring heeft als penningmeester;
 betrouwbaar is en eerlijk;
 aanleg heeft voor en affiniteit met het beheer van gelden, het liefst iemand die ervaring heeft
binnen de context van een zelforganisatie en/of een stichting;
 het leuk vindt om in een team van vrijwilligers samen te werken;
 goed kan communiceren met vrijwilligers;
 in staat is zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde
beleidsvisie uit te dragen;
 het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag hoort bij de sollicitatieprocedure.

Wat krijg je ervoor terug?
 Ervaring in een zeer gedreven en inspirerende organisatie van vrouwen.
 Veel dankbaarheid en energie.
 Onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten.
Meer informatie of reageren?
Zie ons filmpje voor meer informatie of kijk op onze website. Ben je geïnteresseerd of wil je meer
weten? Neem dan contact op met onze huidige penningmeester Peter Faber-van der Horst via 06
417 67 037 of pjfaber@gmail.com.
Als je op een andere manier iets bij zou willen dragen aan onze stichting, neem dan ook gerust
contact met ons op.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

