
Penningmeester
Bestuur - onbezoldigd

Ingeklemd tussen het spoor, de Vecht, het
Noordse Park ligt de Speeltuin Noordse Park; al
meer dan 50 jaar een groene en gevarieerde
speelplek voor jong en oud. Kinderen die
opgroeiden in Ondiep komen er nu met hun
kinderen - nieuwe gezinnen komen er ook met
opa en oma. In onze speeltuin is veel te doen!
We hebben een flink team van vrijwilligers dat
er een levendige, verzorgde en welkome
speelplek van maakt. De speeltuin is eind 2016
verzelfstandigd en wordt gerund door de
buurtorganisatie Stichting Speelruimte Noordse Park. We krijgen subsidie van de gemeente, en vragen
bij fondsen subsidie aan voor aanvullende projecten.

Wat ga je doen?

● Opstellen van de begroting tbv de jaarlijkse subsidie-aanvraag bij de gemeente. Hiervoor werk
je samen met de speeltuinmaker en de andere bestuursleden

● Opstellen van de financiële verantwoording over de begroting. Hiervoor werk je samen met de
boekhouder (die de jaarrekening opmaakt) en de accountant (die de accountantscontrole
verzorgt waar jij de stukken voor aanlevert).

● Monitoren van inkomsten en uitgaven en regelmatige controle van uitgaven
● Afstemmen met de speeltuinmaker over grotere uitgaven & algemene financiële voortgang
● Verzekeringsbeheer
● Meedenken bij subsidie-aanvragen bij andere partijen dan de gemeente Utrecht & voeren van

financiële administratie

Wij bieden:

● We werken met een online boekhoudprogramma, werken samen met een boekhoudkantoor en
zijn volledig bij met alle invoer en betalingen.

● Een functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt te bieden aan
kinderen

● Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
● De ruimte om op andere vlakken in de speeltuin de handen uit de mouwen te steken of je op

financieel vlak te ontwikkelen.

Praktische informatie:

● Je bent minimaal 18 jaar.
● Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen (vragen

we gratis voor je aan).
● Deze bestuursfunctie kost ongeveer 10 uur per maand. Ons bestuur vergadert maximaal 10

keer per jaar (‘s avonds, dit wordt in afstemming met elkaar ingepland).

Meer weten?
Neem contact op met één van onze bestuursleden via speeltuinnoordsepark@gmail.com.
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