
Vacature Penningmeester “Het 8ste Werk”

Het bestuur van “Stichting het 8ste werk” is per direct op zoek naar
een penningmeester ter versterking van het huidige bestuur.

Over het 8ste Werk
Het 8ste Werk is een plek waar we als samenleving elkaar kunnen ontmoeten en
versterken, waar iedereen toegang toe heeft en iedereen kan bijdragen. Een plek
waar mensen tijdelijk kunnen wonen, tot rust kunnen komen en gezien en
gerespecteerd worden om wie ze zijn. Kortom: een plek van herstel.
Een aantal aspecten zijn daarin voor ons erg belangrijk nl:
o Inclusief leven: Ieder mens doet ertoe. Weg bij het stigmatiseren.
o Leven vanuit rust: Present zijn: tijd nemen en hebben voor de ander.
o Duurzaamheid: Dicht bij de natuur, energieverbruik, voedselketen, circulair.
o Genoeg is genoeg: Welzijn i.p.v. ‘groei’, het terugdringen van de footprint.

Jij als bestuurslid
We zoeken iemand met financiële en bestuurlijke ervaring die graag een bijdrage
levert aan sociale innovatie.

Je bent in de eerste plaats onderdeel van het algemeen bestuur en denkt graag
mee in het richting geven en het bewaken van de missie van de stichting. Je hebt
affiniteit met de bovengenoemde visie en wilt hier graag invulling aan geven. Je
hebt daarnaast een frisse progressieve blik op fondsenwerving en financiële
sturing in het algemeen. Je bent bereid en in staat om samen met de andere
bestuursleden en de beheerder na te denken over het beleid en de strategie.

Als penningmeester:
geef je sturing aan het financieel beheer van de stichting. Je let erop dat
de financiële richtlijnen worden nageleefd.
je hebt kennis en inzicht in financiële- en beheersingsprocessen en je kunt
de overige bestuurders goed adviseren over de prognoses, de
jaarrekening, begroting e.d.
je hebt, als voorzitter van de auditcommissie, overleg met de accountant
inzake de accountantsverklaring en ziet toe op de financiële verslaglegging
en verantwoording van de stichting.
gemiddeld besteed je ongeveer 2 uur per week. Het bestuur komt
daarnaast jaarlijks minimaal 6 keer bij elkaar. Het jaar 2022 zal, met veel
startende activiteiten, meer tijdsinzet vragen.

Wij bieden:
Een mooie missie om aan bij te dragen. Een prettige, informele samenwerking
met de collega bestuursleden. De kans om samen met de andere bestuursleden
en actieve vrijwilligers een mooie en unieke stichting neer te zetten en deze uit
te bouwen tot een plek van delen en herstel.
Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Dan kan je bellen met onze
voorzitter Dick Pieter Poppe op telefoonnummer: 06 18 559 633.


