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GEZOCHT PENNINGMEESTER (m/v)  
Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (ernstig) meervoudig gehandicapten 

in Nederland structureel verbeteren. Zij zijn onze VIP’s. Wij komen op voor hun belangen 

omdat zij dat zelf niet kunnen. Met ruim zestig vrijwilligers organiseren wij daarom diverse 

activiteiten en vervullen hartenwensen om de VIP’s ‘onbeperkt’ te laten genieten. Daar 

zetten wij ons voor in. Jij ook? 

 

De huidige penningmeester heeft in verband met persoonlijke omstandigheden besloten 

haar functie neer te leggen. Om die reden is SHAMAJO op zoek naar een enthousiaste en 

betrouwbare vrijwilliger voor de functie van penningmeester. 

Wat doe je? 

Samen met de voorzitter en secretaris vorm je het dagelijkse bestuur van de stichting. Als 

penningmeester bepaal je samen met de andere twee bestuursleden het beleid en ben je 

verantwoordelijk voor het financieel beheer. Je houdt toezicht op het financieel beleid en de 

uitvoering daarvan. 

 

Wij zoeken een visionair penningmeester. Administratieve ondersteuning wordt verleend 

door onze financieel administrateur, die verantwoordelijk is voor de boekhouding, het 

verzorgen van de betalingen en het beheer van de liquiditeit en de verzekeringen. In 

samenwerking met de financiële administratie stel je jaarlijks de begroting en jaarrekening 

op. Hierbij let je erop dat de richtlijnen voor de jaarverslaglegging (RJ 650 fondsenwervende 

instellingen) en het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) worden nageleefd. 

 

Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte 

tijdsinvestering van ca. 4 uur per week. Daarnaast ben je aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen (8 x p.j.) in ’s-Hertogenbosch. De functie is voor een periode van drie 

jaar met mogelijk verlenging. 

Wie ben je? 

- Je hebt ruime bestuurservaring in een soortgelijke functie; 

- Je hebt kennis van financiële processen; 

- Je bent betrouwbaar en integer; 

- Je hebt een samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 

- Je beschikt over cijfermatig inzicht en analytisch vermogen. 
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Bovendien vind je het leuk om het verschil te maken en je in te zetten voor (ernstig) 

meervoudig gehandicapten. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je de mogelijkheid om – samen met bevlogen vrijwilligers – mee te werken aan 

de verdere ontwikkeling van dé organisatie die gaat voor een Nederland waarin de 

behoeften van (ernstig) meervoudig gehandicapten herkend, erkend en optimaal ingevuld 

worden. Verder krijg je gemaakte onkosten vergoed en ben je verzekerd tijdens je werk voor 

SHAMAJO. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je 

contact opnemen met Jan Kregting, voorzitter: 

Telefoonnummer: 06-27 38 69 25 

E-mail:   jankregting@shamajo.nl 
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