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Datum: 7 februari 2023 

Betreft: Vacature penningmeester Partin 

 

 

Maak deel uit van een organisatie die het verschil maakt voor 

meer dan 400 kleine goede doelen. Als bestuurslid en 

penningmeester.  
 

Bijdragen aan een fraaiere wereld. Veel kleine goede doelen doen dat. Particuliere initiatieven 

die wereldwijd armoede aanpakken. Samen met partnerorganisaties stimuleren zij mensen om 

hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Partin ondersteunt daarin. Om samen de wereld 

mooier te maken. 

 

Wij zijn een branchevereniging voor en door kleine goede doelen. Om dat goed te kunnen 

doen, zijn we op zoek naar een penningmeester. Beetje ervaring met boekhouden is eigenlijk 

al voldoende. En natuurlijk jouw ambitie en inzet voor een groter geheel.  

 

Wat je doet  
om goede doelen verder op weg te helpen 

 

Je bent penningmeester. Samen met de andere bestuursleden zorg je dat de plannen van 

Partin uitvoerbaar zijn. Door het budget in de gaten te houden en mee te denken aan 

alternatieven. Zodat Partin nog meer kan betekenen voor haar leden.  

 

Je houdt de inning van de contributie bij. Samen met de directeur van Partin verstuur je 

facturen en benader je leden.  

 

En je bent vraagbaak. Je gaat in op vragen van onze leden over balans en jaarrekening. Dat 

doe je niet alleen. Dat doe je samen met Team Partin.  

 

Wie je bent 
om samen de doelen van heel veel stichtingen te helpen verwezenlijken 

 

• Je hebt kennis van en ervaring met Excel en Word. 

• Je hebt ervaring met boekhoudpakketten, zoals Moneybird. 

• Je hebt affiniteit met kleine goede doelen, ontwikkelingssamenwerking en bevlogen 

werelddoeners. Misschien ben je zelf wel betrokken bij een stichting. Dat is zeker een 

pré. 
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• Je bent iemand die jouw netwerk kan mobiliseren in actie te komen. En voor 

fondsenwervende activiteiten en het organiseren van events draai jij je handen niet 

om.  

• Je bent enthousiast en gaat graag het gesprek aan met leden (en nog-niet-leden). 

 

Hoe we samenwerken 
om Partin naar een ‘next level’ te brengen 

 

Elke zes weken is er een bestuursvergadering. Soms vergaderen we in Utrecht (dichtbij 

Utrecht Centraal), soms online. Verder heb je regelmatig contact met de directeur. Gemiddeld 

zal je niet meer kwijt zijn dan 3 uurtjes in de week aan jouw bijdrage aan een fraaiere wereld. 

 

Het is een vrijwilligersfunctie. Natuurlijk heb je recht op vergoedingen voor reis- en andere 

onkosten die bij je activiteiten als penningmeester horen. De huidige penningmeester zal je 

geruime tijd inwerken.  

 

 

We begrijpen dat je niet meteen ja kunt zeggen om het bestuur te komen versterken. Het is 

ook niet zomaar een beslissing. Maar het is een geweldige manier om je voor heel veel 

vrijwilligers in te zetten. Om een verschil te maken.  

 

Ben jij degene die dat verschil wil maken? Schrijf naar secretariaat@partin.nl met een korte 

motivatie of maak een afspraak met Erik Boerrigter (directeur) via 

https://calendly.com/partin-erikboerrigter/partin-vraagbaak?month=2023-02  

 

Twijfel je nog? Neem dan contact op met een van onze bestuurs- of teamleden. We vertellen 

je graag meer over het goede werk dat onze leden verzetten en hoe wij als Partin daaraan 

bijdragen.  
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