
Penningmeester in het Algemeen Bestuur.
Hospice Lansingerland Hospice Lansingerland is een ‘bijna-thuis-huis’ in Bergschenhoek en heeft als doel een plek te bieden 
waar terminaal zieke mensen en hun naasten de laatste fase van het leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke 
omgeving. De gast houdt zelf de regie, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Het bestuur Het bestuur van Hospice Lansingerland is een toezichthoudend bestuur en verantwoordelijk voor het vaststellen 
van het strategisch beleidsplan, het jaarplan en jaarverslag en de begroting. De verantwoordelijkheid voor de realisering van het 
beleid ligt bij de manager van het hospice. Het bestuur vergadert eens in de 6-8 weken. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 
personen.

Functie penningmeester
Voor deze vrijwillige functie is nodig dat u over professionele kennis beschikt op het gebied van financiën in ruime zin en zo 
mogelijk specifiek in non-profit organisaties, zoals de zorg. Van de penningmeester worden de volgende aanvullende 

eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 
 Heeft ervaring met op afstand besturen van een bureauorganisatie die over een eigen financiële administratie
 (Exact) beschikt. 

           Heeft kennis van en inzicht in financiële processen, weet de manager en het bestuur te adviseren over jaarrekening,   
  begroting, ed. 

 Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren 

 Functioneert als direct sparringpartner voor de manager. Vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over   
  de door de manager voorgelegde aangelegenheden.

 Affiniteit met de palliatieve zorg 

 Contactuele en communicatieve vaardigheden 

 Vermogen om het toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling en vermogen tot kritische reflectie 

 
Taken 

 Het inrichten van en toezicht houden op de administratie (ervaring met pakket Exact) 

 Eindverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de begroting, de balans en het 

 financieel jaarverslag 

 Periodiek contact met manager over financiën Hospice en financiële administratie 

 Jaarlijks de subsidie aanvragen bij het ministerie VWS  

 

Functie-eisen 
HBO+ opleiding op financieel gebied 

Verwacht tijdsbeslag 

Circa 4 tot 6 uur maand, dit naast circa zes bestuursvergaderingen per jaar.

Heeft u interesse in deze uitdagende vrijwilligersfunctie? Mail dan uw motivatie, vergezeld van een recent CV, uiterlijk 10 juli 
2022 aan het Algemeen Bestuur Hospice Lansingerland, secretariaat@hospicelansingerland.nl onder vermelding van: Vacature 
Penningmeester. Meer informatie over de organisatie kunt vinden via www.hospicelansingerland.nl
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