Stichting Eigen Gezicht is opgericht in 2006 en heeft als missie de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen
en volwassenen met een gezichtsafwijking. Dit doet de stichting door middel van het organiseren van
activiteiten, het uitbrengen van zelfhulpboekjes en ander voorlichtingsmateriaal en het verbeteren van de
beeldvorming ten aanzien van mensen met een gelaatsafwijking.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
bestuur zorgt ervoor dat de missie van de stichting wordt gerealiseerd. De dagelijkse werkzaamheden van de
stichting worden uitgevoerd en aangestuurd door de algemeen coördinator, die het merendeel van de
bestuursvergaderingen bijwoont.
De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en
besturen. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring partner” van de coördinator.
Vanwege een bestuursuitbreiding is het bestuur van SEG op zoek naar een

PENNINGMEESTER m/v
per direct
Kenmerken
Ben jij iemand die:
• eerlijk, betrouwbaar en accuraat is
• ervaring heeft met financiële administratie en het maken financiële rapportages
• hart heeft voor de doelgroep van de stichting: mensen met een gezichtsafwijking
• bestuurlijke capaciteiten heeft of deze wil ontwikkelen
Taken
• toezicht houden op/uitvoeren van de financiële administratie
• zorg dragen voor een goede financiële rapportage en verantwoording
• het opstellen van de jaarbegroting en de jaarrekening
• advies geven aan het bestuur over uitgaven en inkomsten
• als bestuurslid meebesturen van de stichting

Wat wij bieden
• je maakt deel uit van een dynamisch bestuur
• een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en mogelijk een vrijwilligersvergoeding
• een uitgelezen kans om een maatschappelijk bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven
van mensen met een gezichtsafwijking
Reageren of meer informatie
Interesse? Reageer via info@eigengezicht.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@eigengezicht.nl of met Patty Gerrits, coördinator.
Tellefoonnummer: 06 39 775 900.

