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Penningmeester gezocht!  
Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig 
geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een 
andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het 
lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. 
 
Waarom zijn wij nodig? 
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een 
gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen 
(bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de 
kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind 
zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en 
toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2018 
heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 76.700 kinderen mee laten doen.  
 
Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Almere. Wij geven jaarlijks meer dan 2.500 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans 
ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de aanbieders en 
vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen. 
 
Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel 
vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Almere een 
kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is zich verder aan het 
professionaliseren en zoekt een penningmeester met een hart voor cijfers die ons kan ondersteunen 
bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het bestuur bestaat uit bevlogen Almeerse vrijwilligers 
die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur. 
 
Profiel penningmeester 
De Financiële administratie wordt gedaan door het landelijke bureau van Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, ondersteund door onze financiële vrijwilliger en professionele backoffice uitgevoerd door 
Team Sportservice Utrecht.  
 
Vanuit het bestuur ben je als penningmeester verantwoordelijke voor de onderstaande taken;  

- Bewaakt en controleert de financieel administratieve processen Almere in lijn met landelijke 
richtlijnen en processen. 

- Bewaakt en controleert de jaarlijkse financiële verslaglegging: vaststellen van de jaarcijfers. 

- Rapporteert maandelijks over de financiële voortgang.  

- Opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting in lijn met het meerjarenbeleidsplan.  

- Geeft akkoord op betalen en is contactpersoon voor de banken. 

- Signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen in overleg met bestuur.  

- Contact onderhouden met de landelijke organisatie en Team Sportservice Utrecht met 
betrekking tot de financiële administratie (regionaal en/of landelijk). 

- Aansturen financiële vrijwilliger en financiële professionele backoffice. 

- Zorgdragen financiële onderbouwing subsidieaanvragen, subsidieverantwoordingen en 
tussentijdse rapportages. 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede
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- Adviseren inzet eigen middelen. 

- Zorgdragen voor de coördinatie en verwerking van binnenkomende donaties. 
 
Het Bestuur: 
Het Bestuur is een collegiaal bestuur en is gezamenlijk verantwoordelijk. De taken van alle 
bestuursleden zijn vastgelegd en binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen bevoegdheden. 
Belangrijke besluiten worden eerst aan Bestuur voorgelegd. Bij gelijkheid van stemmen is de 
Voorzitter doorslag gevend.  
 
Gevraagde competenties: 

- Heeft aantoonbaar ervaring met het aansturen en beheren van financiële processen en 
systemen. 

- Heeft verantwoordelijkheidsgevoel. 

- Is omgevingsbewust. 

- Kan goed plannen en organiseren.  

- Kan goed luisteren en adviseren.  

- Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de 
Bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. 

 
De gemiddelde tijdsbesteding is 4-6 uur per week. Daarnaast is er elke tweede dinsdag van de maand 
een bestuursvergadering van 19.30 – 21.00 uur.  
 
Meer informatie of reactie 
Voor aanvullende vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend 
penningmeester Ingrid van Gelder. Deze is bereikbaar via 
penningmeester.almere@jeugdfondssportencultuur.nl  
 
Reacties ontvangen we graag voor 1 oktober 2019 via josta.almere@jeugdfondssportencultuur.nl  
Zie ook: www.jeugdfondscultuur.nl/almere.  
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