
  

 

GEZOCHT: PENNINGMEESTER 

Inloophuis Helianthus is één van de zeventig inloophuizen in Nederland waar 
mensen met kanker, hun familieleden en vrienden terecht kunnen om elkaar te 
ontmoeten en te steunen.  Na een intensief medisch traject is het contact met 
lotgenoten waardevol en ondersteunend om opnieuw de weg te vinden in het 
dagelijks leven. 

Stichting Inloophuis Helianthus wordt volledig gerund door onbetaalde, vrijwillige 
medewerk(st)ers.   

Omdat de huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij na ruim 5 jaar zijn 
functie op korte termijn wil neerleggen is het bestuur van Inloophuis 
Helianthus op zoek naar een nieuwe penningmeester.                                                                                                                                                                     

Wij zoeken een deskundige man of een vrouw die onze visie onderschrijft en die zich 
uitgedaagd voelt om samen met de andere bestuursleden en de vele actieve 
vrijwilligers van het Inloophuis, de doelstellingen van Inloophuis Helianthus te 
realiseren.    

Momenteel bestaat het bestuur uit 5 personen, 2 mannen en 3 vrouwen, een hecht 
en enthousiast team met diverse deskundigheden. Eén van de bestuursleden is 
tevens coördinator, zij coördineert de dagelijkse gang van zaken in het inloophuis en 
is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

Functieomschrijving                                                                                                                                                          
Als penningmeester beheert u de financiën van Inloophuis Helianthus (St. Inloophuis 
Dordrecht). 
De penningmeester:                                                                                                                                                                                                                                                          
- is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de jaarrekening                                                                            
- beheert de bankrekening                                                                                                                                           
- neemt deel aan de bestuursvergaderingen (gemiddeld 10 per jaar)  

Gewenst profiel                                                                                                                                                                                   
- u heeft affiniteit met de doelgroep  
- u beschikt over ruime financiële kennis en ervaring                                                                                                     
- u beschikt over een relevant netwerk                                                                                                                              
- u bent digitaal vaardig   
 
U woont in Dordrecht of de regio of bent anderszins bekend met Dordrecht en de 
regio 
 



Zie voor meer informatie over Inloophuis Helianthus onze website 
www.inloophuishelianthus.nl 
 
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich vrijwillig inzetten voor mensen met kanker 
en hun naasten? 
Stuur dan een korte motivatie vergezeld van een recent CV: 
info@inloophuishelianthus.nl 
Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator van het Inloophuis: 
mevrouw M.H. Kemmeren, telefoonnummer 06-15.433.254 
U kunt haar ook mailen: info@inloophuishelianthus.nl. 
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