Vereniging Ouders Overleden Kind (OOK) zoekt een Penningmeester (m/v)
Geplaatst: 7 mei 2019
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester is het bestuur van OOK met
spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook als je zelf geen ouder van een
overleden kind bent, maar affiniteit hebt met de vereniging, missie en haar leden, zien we
jouw reactie met enthousiasme tegemoet.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het (meerjarig) financieel beleid van de
vereniging en zorg je voor het beheer van de financiën. Je wordt operationeel ondersteund
door een financieel administrateur, die de dagelijkse boekhouding en betalingen doet. De
ledenadministratie is uitbesteed aan een externe partij, die ook de contributies int. Het
betreft een vrijwillige functie.
Je vormt met de voorzitter, secretaris en algemeen bestuursleden het bestuur van de
vereniging en samen ben je verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die met een brede blik, frisse ideeën en financiële ervaring een
bijdrage kan leveren aan het verder richting geven aan de ambities van de vereniging.
Iemand die proactief handelt, de opstelling van de budgetten ondersteunt, nauw toeziet op
de besteding ervan en met regelmaat de financiële stand van zaken in het bestuur
rapporteert. Je geeft met een positief kritische blik gevraagd en ongevraagd advies aan alle
betrokkenen.
Je taken:
√ je draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
vereniging;
√ je maakt periodiek financiële overzichten voor het bestuur ten behoeve van sturing op de
begroting;
√ je implementeert, begeleidt en beheert de financiën van de vereniging;
√ je bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen
van verantwoording over de balans en begroting van de vereniging);
√ je sluit relevante verzekeringen af;
√ je vraagt de jaarlijkse subsidie aan en zorgt voor tijdige verantwoording richting
subsidieverstrekker;
√ je volgt proactief de ontwikkelingen m.b.t. de voorwaarden voor het verstrekken van
subsidie (impact-gestuurd) en adviseert het bestuur hierover.
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Welke kwaliteiten heeft de penningmeester van OOK?
Om deze rol te vervullen vinden wij het belangrijk als je naast een goed financieel inzicht
beschikt over aantoonbaar organisatievermogen, onderhandelingsvaardig, enige bestuurlijke
ervaring hebt en bekend bent met geautomatiseerde systemen.
Algemeen
De tijdbesteding is 1 - 4 uur per week.
Het bestuur vergadert ongeveer elke 6 weken, met uitzondering van de schoolvakanties.
Vergaderen via skype is een mogelijkheid. Tweemaal per jaar (in mei/juni en okt/nov) is een
algemene ledenvergadering, waar je aanwezigheid gewenst is. Elk jaar organiseert de
vereniging een dag voor de vrijwilligers.
Waar staat OOK voor?
OOK is een lotgenotenvereniging en is er voor alle ouders van een overleden kind, ongeacht
leeftijd, geloof, achtergrond of oorzaak van het overlijden. Onze missie is het bieden van
troost, herkenning en perspectief aan lotgenoten. OOK doet dat door middel het bieden van
1 op 1 contact, gespreksgroep bijeenkomsten, communicatietrainingen, ouderweekenden,
workshops, landelijke dag, het geven van voorlichting aan professionals als Politie, onderwijs
en andere geïnteresseerde organisaties en mensen.
Nb! De kandidaat hoeft niet zelf een ouder van een overleden kind te zijn, maar affiniteit
met de vereniging, missie en haar leden is wel een vereiste.
Meer weten over OOK? Kijk op de website: www.oudersoverledenkind.nl en op Facebook:
www.facebook.com/oudersoverledenkind
Reactie en informatie
Je reactie kun je sturen naar bestuur@oudersoverledenkind.nl. Meer informatie bij de
voorzitter, Cecile Bus, 06-49846507.

2

