
VACATURE BESTUURSLID PENNINGMEESTER  

Zorgeloze vakanties voor gezinnen met een kind met een beperking door vrijwilligers. (circa 12uur per 

maand) 

Door jouw enthousiaste ideeën ben jij van onschatbare waarde voor Stichting Vrienden van Domaine de 

Puylagorge want jij maakt deel uit van het bestuur in de rol van Penningmeester. Samen zorgen we ervoor 

dat gasten van vakantiepark Camping Parc de la Brenne/Domaine de Puylagorge, een handicap nooit als een 

beperking ervaren. Dit door het bieden van speciale voorzieningen en ondersteuning aan ouders met een 

aantrekkelijk animatieprogramma en zorg op aanvraag.  

Het bestuurslid penningmeester draagt zorg voor het tweedelig administratief systeem van Stichting 

Vrienden van Domaine de Puylagorge. Dit systeem bestaat enerzijds uit administratie omtrent de aanschaf 

van voorzieningen (d.m.v. sponsorgelden) en anderzijds facturering van de animatie (o.a. uit het persoons 

gebonden budget van de deelnemende kinderen). Hierbij wordt de penningmeester ondersteund door een 

financiële medewerker (verzorgt de crediteurenadministratie) en een PGB-medewerker (verzorgt de PGB-

overeenkomsten en is het aanspreekpunt voor ouders, zorgkantoren en gemeenten).  

To do: 

-  Debiteuren- en crediteurenbeheer;  

- Zorgdragen voor een juiste splitsing en specificatie van sponsorgelden en inkomsten uit de animatie;  

- Het maken van de begroting voorafgaand aan het seizoen en bewaken dat de kosten binnen de 

begroting blijven;  

- Medebestuursleden op de hoogte houden van wijze waarop de stichting er financieel voor staat;  

- Het maken van het financieel jaarverslag;  

- Jaarlijkse rapportage ten behoeve van jeugdzorg;  

- Het opstellen van een financiële planning met betrekking tot geselecteerde projecten;  

- Zorgdragen voor onkostenvergoedingen van vrijwilligers en bestuursleden;  

- Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.  

Must haves: 

- Je hebt relevante ervaring met financiële boekhoudingen en het opstellen van jaarrekeningen;  

- Je hebt inzicht in financiële processen en relevante wetgeving;  

- Je bent accuraat en neemt initiatief en verantwoordelijkheid;  

- Je bent flexibel, positief ingesteld en enthousiast.  

Wat wij bieden: 

- Gezelligheid en goede sfeer;  

- Waardering van de klanten;  

- Leerzame ervaring opdoen in een mooie vrijwilligersorganisatie;  

- Ruimte voor inbreng eigen ideeën;  

- Onkostenvergoeding. 

De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 dagdelen per maand en circa 9 (skype)vergaderingen per jaar. 

Reageren op deze vacature kan door je motivatie en CV te sturen naar info@vriendenvanpuylagorge.eu, 

t.a.v. Jeanine van Dam. Voor vragen rondom deze vacature kun je tevens via dit emailadres contact 

opnemen.  

Wij heten je van harte welkom.  

Jeanine van Dam (namens het bestuur) 

mailto:info@vriendenvanpuylagorge.eu

