Penningmeester
In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken (OsseveldWest, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit
de bevolking toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de
bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners.
Wij hebben onze ideeën over wat een penningmeester doet, jij ongetwijfeld ook. Graag drinken we
een kop koffie met je om van ideeën te wisselen.
Voor ons staat voorop dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers heeft en zich
verbonden voelt met de wijk. De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld
het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. De
penningmeester is een inhoudelijke functie waarbij financiële kennis gewenst is.
De penningmeester is accuraat en kan op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ zeggen. De
penningmeester stelt de begroting op en bepaalt het financieel beleid. De penningmeester maakt het
Financieel jaarverslag. Tot slot handelt de penningmeester de betalingen af.
Wie zijn wij?
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten
gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad
beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en
oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team.
Wat bieden wij?
Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij
elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar.
Contact
Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan
zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij nemen dan snel contact
met je op.

