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Algemeen 

De stichting Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken (CvLR&o) heeft als doel het 

bevorderen en faciliteren van kwalitatief goede ondersteuning aan alle bewoners van Rotterdam en 

omstreken bij hun zingevings- en levensvragen, ongeacht levensovertuiging of religie. Hierdoor 

dragen we bij aan de kwaliteit van leven van bewoners, het bevorderen van hun gezondheid en het 

welbevinden. De stichting is in september 2020 opgericht. Wij ontvangen subsidies van de gemeente 

Rotterdam, VWS en een aantal fondsen.  

Vacature Penningmeester bestuur (vrijwillig) 

De penningmeester geeft mede leiding aan de Stichting CvLR&o, samen met de voorzitter en de 

projectleider. De penningmeester beheert de financiën en controleert. Er is een financieel 

administratief medewerker bij de stichting betrokken die de betalingen en BTW aangifte doet en 

andere financiële administratieve taken.  Daarnaast zijn er een secretaresse en een projectleider 

verbonden aan het CvLR&o 

Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen in Rotterdam. Er is een mogelijkheid om deze 

functie te vervullen zonder statutair bestuurder te worden.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Controleren en ondersteunen van de financiële administratie  

• Afstemmen met de accountant over opstellen en controleren van de jaarrekening 

• Samenwerken met de projectleider, secretaresse en financieel medewerkster 

• Opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting 

• Verantwoordelijk voor het naleven van de financiële richtlijnen van de verschillende 

subsidiegevers 

• Deelnemen aan de bestuursvergaderingen 

Kennis en vaardigheden 

• Besluitvaardig, resultaat- en kwaliteit gericht 

• Nauwkeurig en betrouwbaar 

• Kennis en ervaring met administratieve processen 

• Kennis en ervaring met het opstellen en monitoren van begrotingen en jaarrekeningen 

• Een teamplayer die kan motiveren en inspireren  

• Affiniteit met de doelstellingen van het CvLR&o 

• Beschikbaarheid voor 3 uur per week, zelf in te delen 

 Iets voor jou? 

Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je een mail sturen aan Anne 

Stael, projectleider, geestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com of Hanny de Kruijf, voorzitter, 

HK@samen010.nl (na 9 juni).  
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