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Vacature Penningmeester  

 
Stichting De Bagagedrager is een jonge innovatieve non-profitorganisatie, met als missie mensen in 
contact brengen met elkaars leefwereld. De Bagagedrager heeft een aanjaagfunctie om inspirerende 
en vindingrijke projecten te ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen met elkaar 
verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We werken van signaal tot realisatie, samen met 
de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde spellen en 
methodieken. Stichting De Bagagedrager heeft een ANBI status. 

Functie en taken 
Wij zijn op zoek naar een penningmeester die affiniteit heeft met de werkzaamheden van De 
Bagagedrager en een financiële achtergrond heeft. De penningmeester is actief bij het opstellen van 
de begroting en de jaarrekening. De taak van de penningmeester is het sturen op hoofdlijnen. De 
financiële administratie wordt uitgevoerd door de organisatie zelf. 

Het bestuur  
Het huidige bestuur bestaat uit drie bestuursleden. De directeur van de Bagagedrager neemt deel 
aan de bestuursvergadering. We besturen - op afstand - ter ondersteuning van de zelfstandige non-
profitorganisatie. De Stichting is statutair gevestigd in Drempt.  
 
Gevraagde tijdsinzet 
Het bestuur vergadert gemiddeld vier maal  per jaar in Utrecht. De vergaderingen worden voorbereid 
door de directeur in samenspraak met de voorzitter van het bestuur. 

Bezoldiging 
Het bestuurslidmaatschap van Stichting De Bagagedrager is een maatschappelijk gewaardeerde, 
onbezoldigde functie. Naast een vaste onkostenvergoeding per vergadering worden onkosten en 
reiskosten vergoed. 

Aanmelding  
Mocht u belangstelling hebben, dan ontvangen wij graag uw curriculum vitae voor 17 februari 2017.   
Zo spoedig mogelijk nemen wij dan na deze datum contact met u op voor een oriënterend gesprek.  
Uw aanmelding met curriculum vitae kunt u zenden aan de voorzitter mw. Elly Hilgeman:  
bestuur@debagagedrager.nl   
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. Elly Hilgeman: 06 - 51 15 58 60. 

Meer informatie over De Bagagedrager is te vinden op www.debagagedrager.nl 
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