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Vacature Penningmeester
Stichting Cinebergen is een culturele organisatie zonder winstoogmerk met de ANBIstatus. Het Bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Omdat de huidige
penningmeester na ruim 5 jaar wegens tijdgebrek stopt met haar functie, zoekt het
Bestuur een nieuwe penningmeester.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel
van de stichting en zijn/haar taken zijn gericht op het beheren van de cijfers,
verslagen en overzichten die betrekking hebben op de financiën van de stichting.
Als middelgrote organisatie werkt Stichting Cinebergen samen met een
administratiekantoor, op dit moment is dat Koning Interpres.
Wat houdt de functie in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturatie verzorgen en debiteuren- en crediteurenbeheer;
Werken met het boekhoudprogramma Yuki;
BTW aangifte (per kwartaal);
Opstellen jaarlijkse begroting (1 keer per jaar in juni);
Aanvragen subsidie Gemeente en de verantwoording daarvoor (1 keer per
jaar in april);
Uitvoeren incassobatches voor Vrienden van de Stichting (1 keer per jaar);
Samen met administratiekantoor Koning Interpres de jaarrekening opstellen
en eventuele andere gewenste overzichten;
Tien keer per jaar deelnemen aan de bestuursvergadering;
Overige zaken inherent aan het penningmeesterschap.

De huidige penningmeester zal de aanstaande penningmeester goed inwerken,
waarbij in overleg de administratie en overige gegevens zullen worden
overgedragen.
Wie zoeken wij?
Cinebergen zoekt een penningmeester met de vereiste bekwaamheid. Enthousiasme
voor film en de culturele en educatieve doelstellingen van Cinebergen wordt op prijs
gesteld. Als lid van het bestuur draag je bij aan de verdere ontwikkeling van
Filmtheater Cinebergen.
Het is wenselijk een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen bij deze
bestuursfunctie.
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Wat bieden wij?
•
•
•

Je kunt gratis naar iedere voorstelling zolang er plaats is
Er vindt jaarlijks een groot medewerkersfeest plaats
Het is fijn vertoeven in een culturele club als Cinebergen

Interesse?
Meld je dan nu aan! Voor meer informatie: vacature@cinebergen.nl.
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