
 

Bestuurslid/penningmeester bij Stichting 

Voedselbank Rivierenland (VBR) 

Om het bestuur van de stichting op volle sterkte te krijgen, zijn wij op zoek naar een 
gemotiveerde penningmeester die bereid is om zich een aantal uren per week in te zetten 
voor het werk van de Voedselbank. Voor info over de Voedselbank Rivierenland, 
zie www.voedselbankrivierenland.nl.  

Wie zoeken we?  

• Je wilt maatschappelijk impact hebben en van betekenis zijn. 

• Je hebt brede gedegen financiële kennis van zaken (externe verslaglegging, 
compliance, fiscaliteit) en bent in staat het bestuur hierover te adviseren. 

• Je bent (bestuurlijk) verantwoordelijk en zelfredzaam in het uitvoeren van de 
volgende taken:  

- opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening  

- toezien op de uitvoering van de financiële administratie en boekhouding door een 
externe boekhouder. 

- opstellen van een jaarrekening, financieel jaarverslag en een balans  

- beheren van de rekeningen en coördinatie van financiële acties  

- goed verzekeringsbeheer  

- fondsenwerving  

Wie ben jij? 

• Je bent accuraat, integer en tactvol  

• Je bent ongeveer 2 uur per week beschikbaar  

Wat bieden wij?  

• Een inspirerende functie binnen een bestuur met inhoud en maatschappelijke 
betekenis. Samen met je collega bestuursleden bepaal je het beleid van de Stichting 
Voedselbank Rivierenland.  

• Je bent onderdeel van een unieke organisatie van vrijwilligers die samen met een 
netwerk van maatschappelijke partners hulp bieden aan cliënten in armoede. 

• Een groep enthousiaste collega bestuursleden die zich met veel betrokkenheid 
inzetten voor hun taak bij de Voedselbank Rivierenland. 

Het gaat om een vrijwillige functie. Bij de Voedselbank wordt niemand betaald voor zijn of 
haar werk.  

Over Voedselbank Rivierenland  

De Voedselbank Rivierenland, gevestigd in Tiel, zamelt voedsel in en deelt dit uit aan 
inwoners van de gemeenten Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Beneden-Leeuwen en Buren 
die het krap hebben.  

 

http://www.voedselbankrivierenland.nl/


Ben je geïnteresseerd? 

Stuur dan een CV met een korte toelichting naar bestuur@voedselbankrivierenland.nl 

Voor algemene vragen of informatie kun je mailen naar Kees van den Broek, voorzitter 
Stichting Voedselbank Rivierenland bestuur@voedselbankrivierenland.nl  
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