Vrijwilligersvacature:
Bestuurslid Financiën (met ondersteuning van boekhouder)
Verantwoordelijk voor het financieel fundament van KlimaatGesprekken
Wij zijn op zoek naar een Bestuurslid Financiën! Een persoon met een groen hart en verstand van cijfers, die
het leuk vindt om onze financiële processen verder vorm te geven en in goede banen te leiden! Iemand die
vernieuwingen binnen KlimaatGesprekken financieel kan toetsen en verbeteren. Spreekt het je aan om te
werken aan een duurzame toekomst voor Nederland in een bezielde groeiende organisatie? Dan ben jij de
persoon die wij zoeken!
Achtergrondinformatie
Het Bestuurslid Financiën is verantwoordelijk voor de supervisie op de medewerker financiën, die het
operationele facturerings- en betalingsproces van Stichting KlimaatGesprekken en KlimaatGesprekken BV
uitvoert. Daarnaast houdt hij/zij zich bezig met het vormgeven van die processen en begrotingen. Ook denkt
hij/zij vanuit strategisch en financieel oogpunt mee met innovatieve projecten.
De boekhouding en het maken van jaarrekeningen is uitbesteed aan gecontracteerde partners. Het
Bestuurslid Financiën werkt zelfstandig (in een online-setting), maar in nauwe afstemming samen met de
medewerker financiën, het secretariaat, het transitieteam, het (nu nog toekomstig) bestuur en de externe
boekhouder.
Wat wij vragen:
• Ervaring met financiële processen vormgeven en budgetten en begrotingen opstellen en bewaken;
• Zelfstandige en bevlogen werkhouding (een ‘zelfstarter’);
• Gedrevenheid en flexibiliteit die past bij een sterk gegroeide organisatie die momenteel in transitie is;
• Beschikbaarheid van gemiddeld 3-4 uur per week (zelf in te delen);
• Affiniteit met het maken van klimaatkeuzes in je eigen leven.
Wat wij bieden:
• De kans om zinvol en plezierig bij te dragen aan het financiële fundament van KlimaatGesprekken;
• Een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei;
• Reis- en onkostenvergoeding.
Over KlimaatGesprekken
Stichting KlimaatGesprekken (ANBI-status sinds 2019 en op plaats 22 in de Trouw Duurzame Top 100 van
2020) verzorgt landelijk workshopreeksen voor individuen die willen leren wat ze zelf kunnen doen voor een
klimaat-vriendelijke toekomst. Op dit moment zijn ongeveer 130 coaches op vrijwillige basis actief voor de
stichting. Het transitieteam dat de komst van een nieuw bestuur voorbereidt bestaat uit 5 leden. Daarnaast
heeft Klimaat-Gesprekken BV een directie van in totaal 2 personen (+1 vacature). Onder de BV voeren
momenteel zo’n 20 tot 30 seniorcoaches betaalde opdrachten uit voor gemeenten en bedrijven. Ga voor
meer informatie naar: klimaatgesprekken.nl.
Interesse of vragen?
Stuur dan een korte motivatie met je cv of LinkedIn-profiel naar manu@klimaatgesprekken.nl. Dan nemen
we snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie? Bel of WhatsApp dan met de huidige interimvoorzitter, Bas Wijnen: 06 - 512 744 05. Hij vertelt je graag meer over de functie.

