
 

 

 

 

Bestuursfunctie: Financiën  

Vind jij het leuk om te zorgen dat de geldstromen op orde zijn, steeds passend bij de fase van de 
organisatie? Van boekhouding tot financiële strategie? Breng jij inzicht in cijfers zodat data veranderen in 
de management informatie die het bestuur nodig heeft. En hou je ervan om ook andere formele aspecten te 
bewaken en organiseren, zoals de juridische structuur? Wil jij in een bevlogen team werken aan een 
duurzame toekomst voor Nederland?  

Het bestuurslid financiën is verantwoordelijk voor de financiën en de juridische aspecten van de stichting 
en heeft  kennis en ervaring met financiële bedrijfsvoering.  Van het bestuurslid financiën wordt een 
hands-on mentaliteit verwacht en een actieve bijdrage aan de strategische richting van de organisatie. 
Ervaring met het (door)ontwikkelen van de financiële functie is een pré. Wat is er nodig om naar een 
financieel gezonde organisatie toe te gaan, met deels betaalde functies en ontzorgde vrijwilligers? Ook ben 
je verantwoordelijk voor een goede start van de net opgerichte B.V. waarbinnen de zakelijke activiteiten 
van de Stichting zijn ondergebracht. 

 

Gevraagd:  

• Ervaring met financiën, zowel hands-on (boekhouden) als financieel management en strategie. 
Het opstellen van begrotingen en de managementrapportages maakt onderdeel uit van de taken. 

• Ervaring met fondsen en subsidiestromen is een pré.   
• Aantoonbare ervaring met het maken van klimaatkeuzes in eigen leven en werk. Het is een pré als 

je nog ruimte voor verbetering ziet of zoekt.   
• Persoonlijke stijl die zowel gedegen en assertief is, als warm en constructief.   
• Beschikbaarheid voor circa 1 dagdeel per 2 weken. Het bestuur overlegt 1x per maand. In de 

beginperiode is meer beschikbaarheid gevraagd.   
• Flexibiliteit die past bij een pionierende organisatie.   

 
  

 Geboden:   

•  Een kans om heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk.  
• Deel uitmaken van een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke wensen 

en groei.   
•  Kans om je inhoudelijke expertise en netwerk uit te breiden en in de praktijk te brengen.   

 
  

  



 Organisatie   

Stichting Klimaatgesprekken Nederland is de Nederlandse tak van Carbon Conversations. Carbon 
Conversations bestaat 10 jaar in de U.K. en breidt nu uit naar andere landen zoals Frankrijk, Australië, 
Canada en Nederland. In Nederland is de organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid naar een 
landelijke dekking voor huiskamer- en bedrijfsworkshops. 

  

 Interesse?   

Stuur dan een kort bericht met je c.v. of Linkedin profiel en contactgegevens naar 
info@klimaatgesprekken.nl en dan nemen we contact met je op.   

  
 


