
 
APELDOORN 

 
Vacature Penningmeester bestuur Don Bosco APELDOORN  

Zorgdragen en toezicht houden op een financiële gezonde huishouding bij Don Bosco.   

 

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het jeugd- en jongerenwerk van Don Bosco in 

Apeldoorn.  Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder de directeur. Voor de portefeuille financiën 

zoeken we een nieuwe penningmeester omdat de huidige penningmeester wegens 

gezondheidsredenen moet stoppen.  

 Wie zijn wij? Don Bosco zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare) 

jongeren. We zijn een kleine, maar krachtige speler, die wendbaar is en snel weet in te spelen op 

maatschappelijke vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben. We ontwikkelen aanpakken en 

voeren deze uit. Ons motto: handen uit de mouwen, praktische wijsheid en daadkracht! Binnen het 

sociale domein zijn we onderscheidend in onze focus, visie en werkwijze. In ons werk zijn we 

geïnspireerd door het gedachtegoed van de 19e eeuwse priester Don Giovanni Bosco. Hij 

ontwikkelde het ‘preventief systeem’, dat verwant is aan de hedendaagse constructieve sociale 

pedagogiek (zoals de benadering van prof. Micha de Winter) en de Theorie van de Presentie van 

prof. Andries Baart. 

Werkzaamheden De penningmeester is lid van het bestuur en heeft te maken met het opstellen van 

de begroting en jaarrekening. De uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door de (vrijwillig) 

administrateur.  

Wij vragen  Iemand met financiële kennis en ervaring met het opstellen van een begroting en 

jaarrekening. Verder is het fijn als de penningmeester een netwerk heeft in Apeldoorn. 

Wij bieden Samenwerken in een betrokken groep mensen met hart voor jongeren.   

Tijdsbesteding:  Het bestuur vergadert 10 keer per jaar, circa 2 uur per vergadering. Een keer per 

kwartaal vergadert de penningmeester apart met de administrateur en de directeur. Rondom de 

begroting en het opstellen van de jaarrekening is de tijdsbelasting wat groter.   

Het accent van de taakomvang van de penningmeester binnen het bestuur ligt op het zorgdragen 

voor- en toezicht houden op een financiële gezonde huishouding bij Don Bosco.   

 

Namens het bestuur, 

W. de Boer, directeur 

R.H.J. Oudman, voorzitter. 

 


