Vrijwilligersvacature:

Bestuursfunctie financiën / Penningmeester stichting
Ons bestuur is op zoek naar een enthousiaste en bezielde penningmeester! Een persoon met een groen hart
en gevoel voor financiële gezondheid van onze organisatie!
Wil jij je bestuurlijke en financiële kennis en expertise inzetten voor onze groei? Heb je zin je kwaliteiten in te
zetten voor een gezonde financiële strategie voor onze stichting? Ben jij in staat om de uitvoering van onze
plannen te bewaken? Spreekt het je aan om te werken aan een duurzame toekomst voor Nederland?
Dan ben jij de penningmeester die wij zoeken!
Achtergrondinformatie
De penningmeester is verantwoordelijk voor de strategische planning en bewaking van de financiën van de
stichting KlimaatGesprekken en van KlimaatGesprekken BV. De financiën van beide entiteiten zijn gezond en
ook de verwachtingen voor de toekomst zijn positief.
De stichting heeft behoefte aan een penningmeester die actief meedenkt over de meerjarige strategische
richting van de organisatie. Centrale vraag daarbij is: wat is er nodig om onze groei op financieel gebied te
faciliteren, te versnellen, te begeleiden en gezond te houden? De penningmeester zorgt voor de
(meerjaren)begroting en de periodieke rapportage aan het bestuur.
Als bestuur willen we in 2020 de organisatie van vrijwilligers professionaliseren. Dat vergt investeringen in
systemen, mensen en werkprocessen. De penningmeester speelt een belangrijke rol in de toetsing van
investeringsplannen op financiële haalbaarheid en risico’s. Naast investeren gaat dat ook om het ontwikkelen
van een strategische visie op het versterken van de inkomsten van de Stichting (o.a. donaties, fondsen).
De operationele aansturing van de administratie van de stichting en de bv ligt bij een andere vrijwilliger. De
penningmeester heeft de supervisie over de uitvoering daarvan. De boekhouding zelf en het maken van
jaarstukken is uitbesteed aan gecontracteerde partners.
Wij vragen:
•
Gedegen kennis van en ervaring met strategisch financieel management
•
Ervaring met project- en begrotingsmanagement (meerjarig).
•
Ervaring met werving van ANBI-gerelateerde fondsen en subsidiestromen is een pré.
•
Persoonlijke stijl die zowel gedegen en assertief is, als warm en constructief.
•
Beschikbaarheid voor gemiddeld 1 dagdeel per week (verspreid over dag en avond – grotendeels zelf
in te delen), in perioden van financiële verslaglegging kan de actuele tijdbesteding hoger zijn.
•
Deelname aan bestuursvergaderingen (eenmaal per 1 tot 2 maanden) online tijdens Corona, anders
in Utrecht.
•
Flexibiliteit die past bij een groeiende organisatie die bezig is met professionalisering.
•
Affiniteit met het maken van klimaatkeuzes in je eigen leven en werk en de ambitie om hier mee door
te blijven gaan.

Wij bieden:
•
De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de groeisprong van KlimaatGesprekken.
•
Een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
•
Reis- en onkostenvergoeding.
Over onze organisatie
De stichting KlimaatGesprekken (ANBI-status sinds 2019) is geïnspireerd op het Britse Carbon Conversations.
De stichting verzorgt landelijk workshopreeksen voor individuen, die willen leren om meer klimaatvriendelijke
keuzes maken. Op dit moment zijn ongeveer 130 coaches op vrijwillige basis werkzaam voor de stichting. Het
bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuursleden. De KlimaatGesprekken BV heeft een directie van in
totaal 3 personen. Onder de BV voeren we betaalde opdrachten uit voor gemeenten en bedrijven. Ongeveer
20 tot 30 senior-coaches zijn actief voor de BV. Voor meer informatie: kijk op www.klimaatgesprekken.nl
Interesse of vragen?
Stuur dan een motivatie met je c.v. of Linkedin profiel naar info@klimaatgesprekken.nl. Dan nemen we zo
snel mogelijk contact met je op. Wil je eerst meer informatie? Bel of WhatsApp dan met de voorzitter, Bart
Budding op 06 51 36 76 42. Hij vertelt je graag meer over onze ambities en de functie.

