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VACATURE BESTUURSLID 
 

MET FINANCIELE ACHTERGROND 
 
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard staat al 48 jaar garant voor de dierenopvang van de Hoeksche 
Waard. Hiervoor exploiteert de stichting het Dierenopvangcentrum De Dierenstee. De Dierenstee is 
gevestigd in Numansdorp en heeft, naast vele vrijwilligers, voor 2 fte beroepskrachten in dienst. We 
werken voor de gemeente Hoeksche Waard. 
 
Onze organisatie is een zelfstandige stichting die momenteel wordt geleid door een vijfkoppig bestuur, 
allen vrijwilligers. In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid Financiën zijn wij op zoek naar 
een vervanger om onze weg naar verdere professionalisering vorm te geven.  
 
Recent hebben wij als bestuur onze gesprekken om onze toekomst verder vorm te geven afgerond en 
staan wij aan de start om invulling en uitvoering te geven aan onze ideeën. Dit hebben wij gedaan in 
samenwerking met een maatschappelijk adviesbureau waar experts hun kennis inzetten voor onze 
organisatie. Een proces waarin zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers met elkaar in gesprek zijn 
geweest over onze strategische doelstellingen op de lange termijn, maar waarin ook het dagelijkse niet 
uit het oog verloren mag gaan. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de manager, die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.  
 
 
Het bestuurslid Financiën bepaalt in samenwerking met de overige bestuursleden het (financieel)beleid 
van de stichting. Daaronder vallen onder andere ook de volgende taken: 
 

• Draagt de verantwoordelijkheid dat de organisatie duurzaam financieel gezond is en houdt 
het bestuur op de hoogte van de financiële gezondheid van de stichting; 

• Bewaakt de uitvoering van het financiële beleid, doet een inschatting van de financiële 
mogelijkheden en risico’s; 

• Draagt gezamenlijk met de manager zorg voor de begroting, balans, 
liquiditeitsprognose, financiële rapportages, jaarrekeningen en verantwoording; 

• Bewaakt de financiën, houdt toezicht op de administratie en geeft financieel advies aan de 
manager; 

• Ziet erop toe dat de financiële administratie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving; 
• Is contactpersoon voor financiële en fiscale externe partijen zoals de belastingdienst, 

commissie belast met controle van de jaarrekening, verzekering, financiële instellingen; 
• Autoriseren van betalingen namens de stichting; 
• Stelt het financieel jaarverslag op; 
• Regelt fiscale en juridische aangelegenheden; 



• Voert controle op de loonadministratie; 
• Bestuursleden zijn sparringpartner voor de manager van de stichting; 
• Het bestuur vergadert gemiddeld 1 x per maand.  

 
Voor deze kandidaat geldt dat hij of zij vanuit bovenstaande in staat is om een adequate inschatting te 
maken van de impact op de beslissingen van de stichting als geheel.  
 
Voor deze rol zoeken wij een bestuurslid met de volgende competenties:  
 

- Beschikt over een boekhoudkundig, fiscaal en financieel inzicht; 
- Is in staat financiële risico’s en kansen in te schatten; 
- Heeft visie op lange termijn financieel beleid;  
- Is accuraat, zorgvuldig en gaat efficiënt te werk; 
- Heeft kennis van en toont inzicht in relevante economische ontwikkelingen; 
- Vaardig in het vinden van (extra) financiële middelen; 
- Minimaal 4 uur per week beschikbaar;  
- Bestuurservaring is een pré (voornamelijk in (vrijwilligers)organisaties);  
- Ervaring met Twinfield is een pré; 
- Beschikt over de drive om zaken te willen verbeteren, is pro-actief en weet van aanpakken; 
- Bij voorkeur woonachtig in de Hoeksche Waard; 
- Heeft een visie op de opvang van dieren zonder eigenaar en op de rol van onze opvang hierin; 
- Affiniteit met dierenwelzijn. 

 
Periode 
 
Vanaf startdatum, voor een periode van 4 jaar. Daarna opnieuw verkiesbaar. 
 
Procedure  
Zie jij jezelf als ons nieuwe bestuurslid Financiën, neem dan contact met ons op en stuur je cv en motivatie 
t.a.v. Odila Sibrijns op e-mailadres odilasibrijns@dierenstee.nl. 
 
Wil je eerst meer weten, bel dan gerust met Jolanda van der Stel (voorzitter) op 06 – 294 18 464 (vanaf 
19.00 uur).   
 


