Dress for Success Leeuwarden zoekt een enthousiast bestuurslid met de functie van

PENNINGMEESTER
Wil jij:
• je financiële kennis en kunde voor een goed doel aanwenden?
• regionaal, nationaal en internationaal bezig zijn met cijfers?
• werkzoekenden op weg helpen naar een baan?
• deel uitmaken van een leuk bestuur?
• samenwerken met een team van enthousiaste vrijwilligers?

Kun jij:
• financieel orde houden?
• begrotingen opstellen?
• financiële (jaar)rapportages opstellen?
• goed met mensen omgaan?
• ca. 2 uur per week beschikbaar zijn?
Word dan penningmeester bij Dress for Success Leeuwarden!
Dress for Success is onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie. Wij helpen mensen met
een minimuminkomen kosteloos aan een geschikte outfit voor hun sollicitatiegesprek of stage. Wij
zorgen ervoor dat zij goed voor de dag kunnen komen en zich zelfverzekerder voelen tijdens het
gesprek. Krijgen onze klanten de baan of de stageplek? Dan feliciteren wij ze met een extra
kledingset!
Voel je hier iets voor? Neem dan contact op om kennis met ons te maken. En kom je ons team
versterken, dan werk je samen met een club enthousiaste mensen die dit werk met veel plezier
doet!

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

zorg dragen voor een degelijk gevoerde boekhouding;
kwartaalrapportages opstellen t.b.v. bestuursvergaderingen;
het banksaldo beheren en declaraties uitbetalen;
de jaarrekening opstellen;
financiële gegevens aanleveren t.b.v. verantwoording aan “Dress for Success Worldwide”
(USA);
financiële wet- en regelgeving bijhouden om de ANBI-status te onderhouden;
contacten onderhouden met het landelijk bestuur;
contacten onderhouden met “Dress for Success Worldwide” (USA).

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je bent ca. 2 uur per week beschikbaar;
je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van financiën;
je beheerst het Nederlands en het Engels in woord en geschrift;
je hebt kennis van relevante automatiseringspakketten, zoals Excel en Word;
je bent nauwkeurig en zorgvuldig;
je kunt goed plannen en organiseren;
je bent flexibel;
je bent enkele keren per jaar aanwezig bij (bestuurs)vergaderingen;
HBO-werk- en denkniveau.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

de mogelijkheid om je netwerk te vergroten;
voldoende ruimte voor eigen inbreng en ideeën;
een reis- en onkostenvergoeding;
de mogelijkheid om jezelf te ontplooien door middel van trainingen;
een jaarlijks uitje voor vrijwilligers en bestuur.

Interesse?
Stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar dfsleeuwarden@gmail.com. Heb je nog vragen,
dan kun je contact opnemen met Simone Feenstra. Bestuurlid Dress For Success. Telefoon 0611627711
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