
Vacature wijkraad Heeswijkse Kampen - Penningmeester 

De wijkraad van de Heeswijkse Kampen is een hele jonge wijkraad. In 2018 heeft de wijkraad een 
doorstart gemaakt waaruit een nieuw, voor een wijkraad relatief jong, bestuur is ontstaan. Steeds 
meer verantwoordelijkheid wordt door de landelijke overheid weggelegd bij de lokale overheid 
(gemeente) waardoor het mogelijk is om meer en meer te differentiëren naar lokale behoeften en 
verschillen aan te brengen aan hoe beleid lokaal wordt ingevuld.  

De wijkraad heeft een cruciale rol bij het vormgeven van dit beleid. Wij vervullen verschillende 
rollen: 

- Vertegenwoordiging van de wijk(bewoners): we maken wensen/problemen bekend bij de 
gemeente en zien erop toe dat wensen/problemen zo goed mogelijk gerealiseerd/opgelost 
worden 

- Klankbord voor de gemeente: we vertalen wensen en behoeften vanuit de wijk naar concrete 
adviezen en meningen ten aanzien van (voorgenomen) beleid 

- Toezichthouder/controleur: we zien erop toe dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt 
en doet wat zij moet/behoort te doen en indien dit niet gebeurd spreken we de gemeente 
hierop aan 

Hierbij behoren verschillende taken die deels bij specifieke (hierin gespecialiseerde) bestuursleden 
liggen en deels door ieder bestuurslid opgepakt worden die interesse heeft in het onderwerp.  

De penningmeester is onderdeel van het wijkraadbestuur en levert een bijdrage aan de algemene 
rollen en bijbehorende taken van de wijkraad. Daarnaast zijn er een aantal taken specifiek 
toevertrouwd aan de penningmeester: 

- Verzorgen van de voorkomende (dagelijkse) financiële werkzaamheden 
- Aanvragen subsidies 
- Schrijven financieel jaarverslag 
- Verzorgen van de boekhouding 
- Communicatie met relevante instanties zoals KvK, gemeente, etc 

Wij zoeken iemand met hart voor onze wijk, die het leuk vindt en er enthousiast van wordt om 
samen met ons ervoor te zorgen dat onze wijk een nóg fijnere plaats wordt om te wonen en te leven. 
De door ons gezochte penningmeester is zelfsturend en proactief.  Idealiter hebt u eerdere 
bestuurservaring als penningmeester en/of werkervaring in de financiële/accountants-sector. Echter 
deze ervaring is geen vereiste. De enige werkelijke eis is enthousiasme en betrokkenheid! Of u nu 16 
jaar of 86 jaar bent, u bent van harte welkom om te solliciteren! 

De algemene bestuurswerkzaamheden bestaan uit het bijwonen en actief en constructief bijdragen 
aan de bestuursvergaderingen die eens per maand in de avonduren plaatsvinden. Er wordt van u 
verwacht dat u zo mogelijk een deel van de algemeen voorkomende werkzaamheden en taken op u 
neemt. U zult hier gemiddeld 1 a 2 uur per week mee bezig zijn. Daarnaast zal uw werk als 
penningmeester gemiddeld ongeveer 1 a 2 uur per maand van u vragen.  

Hebt u interesse in deze functie of vragen naar aanleiding van deze vacature? Dan kunt u uw 
sollicitatie richten aan Yvette van Rijckevorsel, voorzitter van de wijkraad: 
voorzitter@heeswijksekampen.nl ovv Vacature Penningmeester. Indien u persoonlijk contact wenst, 
mailt u dan uw telefoonnummer en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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