Ben jij, enthousiast, daadkrachtig en op zoek naar een nieuwe uitdaging,
waarbij je mede de koers bepaalt van 53 Jong Nederland afdelingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Jong Nederland is op zoek naar een:

Lid Landelijk Bestuur: Penningmeester
Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het
beleid ten behoeve van 53 lokale afdelingen, bestaande uit 1.400 vrijwilligers en 4.000
jeugdleden. De uitvoering van het beleid wordt gedaan door leden van het bestuur,
medewerkers van het Landelijk Bureau en landelijke vrijwilligers.
De missie van het Landelijk Bestuur is om de belangen te behartigen en te zorgen dat de
kwaliteit van het (spel)aanbod gewaarborgd wordt voor de Jong Nederland afdelingen,
haar vrijwilligers en jeugdleden.
Als penningmeester bent je verantwoordelijk voor de financiën, met name voor de
controle hierop en het vervaardigen van de begroting en de jaarrekening. De
administratie wordt onder jouw aansturing gevoerd door beroepskrachten op het
Landelijk Bureau. Veel van het praktische werk nemen zij voor jou uit handen.
Het Landelijk Bestuur is op zoek naar iemand die:
- inspirerende ideeën heeft en deze kan vertalen naar concreet beleid;
- contacten kan leggen en onderhouden, zowel binnen als buiten de organisatie;
- een schakel is tussen afdelingen en de landelijke organisatie;
- kansen en bedreigingen kan signaleren;
- een teamspeler is;
- hart voor Jong Nederland heeft.
Wij bieden:
- een veelzijdige en uitdagende functie als Landelijk Bestuurslid;
- een proeftijd van 3 maanden;
- een vergoeding van je onkosten;
- een mogelijkheid om je kennis, ervaring en kwaliteiten te benutten.
Inschatting tijdsbelasting:
- een avond per week, zelf in te delen;
- bestuursvergaderingen (1x per maand);
- afdelingsraad (1 zaterdag of zondag per jaar);
- bezoek aan het festival, de kaderschouw, de districtentoer en overige evenementen zijn
facultatief, maar aan te raden.
Reacties en vragen:
Voor reacties op (graag met motivatie en CV) en vragen over de vacature kun je contact
opnemen met het Landelijk Bureau Jong Nederland, 013 - 580 00 85 of
info@jongnederland.nl.
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