Profiel bestuurder in de functie penningmeester
van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding
1.

Taken en bevoegdheden
•
•
•
•
•
•
•

2.

Samen met andere bestuursleden de koers bepalen van de stichting.
Toezicht houden op de uitvoering van beleid en regelgeving.
In samenspraak met collega stichtingsbestuurders en regionale penningmeesters
opstellen van de begroting, het bewaken van de exploitatie en consolideren van de
landelijke en regionale exploitaties.
Opstellen van het financieel jaarverslag in samenwerking met de regionale
penningmeesters.
Voorzitten van het penningmeesteroverleg.
Mede inhoud geven aan: identiteit, zichtbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening.
Het aansturen van de financieel-administrateur van de stichting.

Plaats van de functie binnen de organisatie
Legt verantwoording af aan de raad van toezicht door:
•
•

minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering;
toezending begroting en financieel jaarverslag.

De functie van penningmeester van de stichting is niet te combineren met een bestuursfunctie
van een regionale werkgroep.
3.

Dienstverband en arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•

4.

Vereiste opleiding en ervaring
•
•
•

5.

Financiële achtergrond met kennis van boekhoud- en betalingssystemen.
Heeft kennis van regelgeving die van toepassing is op een stichting met vrijwilligers en
zzp'ers.
Aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Competenties, persoonskenmerken en motivatie
•
•
•
•
•
•

6.

Vrijwilligersovereenkomst.
De functie wordt onbezoldigd verricht.
Vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten.
Verzekerd voor ontstane schade tijdens functie-uitoefening en
bestuurdersaansprakelijkheid.

De persoonlijkheid moet passen bij de Hub.
Heeft affiniteit met de missie en visie van de Hub.
Heeft een voorbeeldfunctie, is een boegbeeld en spreekbuis.
Samenwerking creëren met ruimte voor eenheid én diversiteit.
Kunnen luisteren en de moed hebben om te vertellen wat je ziet.
Is lid van het Humanistisch Verbond en onderschrijft haar waarden.

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Coby Molenaar, voorzitter van stichting Humanistische
Uitvaartbegeleiding
Telefoon: 030 60 40 600 of 06 135 127 64
E-mail: coby.molenaar@planet.nl

