Vacature

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus zonder
documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting
Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen en donaties
en de grote inzet van vrijwilligers.

Penningmeester m/v
Samenvatting
Stichting Gast zet zich in Nijmegen in voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Voor het Bestuur zijn
we op zoek naar een betrokken en kundig penningmeester.

Uitgebreide omschrijving
Stichting Gast zet zich in Nijmegen en omgeving in voor een duurzaam bestaan van
ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland of daarbuiten.
Wij doen dit met een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers dat wordt geleid door een
bezoldigde algemeen coördinator. Voor het Bestuur van de Stichting zijn we op zoek naar een
betrokken en kundige penningmeester.
Als penningmeester ontwikkel je binnen de algemene beleidskaders het financiële beleid met een
goed oog voor fondsenwerving en het verkrijgen van subsidies. Je beheert de financiële middelen en
houdt goed zicht op inkomsten en uitgaven. Je neemt ook het initiatief tot het opstellen van financiële
stukken zoals de jaarrekening en de jaarbegroting. Daarbij onderhoud je de nodige contacten met
banken, gemeente, donoren en donateurs. Financiële en boekhoudkundige kennis en ervaring is een
vereiste voor het goed vervullen van deze functie.
Als bestuurslid heeft de toekomstige penningmeester eveneens affiniteit of zelfs ervaring met de
problematiek van vluchtelingen en levert daarmee een bijdrage tot de beleidsontwikkeling en
versterking van de organisatie.

Over Stichting GAST
Stichting Gast zet zich in Nijmegen en omgeving in voor een duurzaam bestaan van
ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland of daarbuiten. Ons streven is om deze vluchtelingen,
voor zover zij een binding hebben met Nijmegen, te begeleiden bij de aanpak van problemen en het
maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid
om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economische zelfstandige toekomst.
Wij doen dit met een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers dat wordt geleid door een
bezoldigde algemeen coördinator.
Meer informatie over Stichting Gast kunt u vinden op de website (www.stichtinggast.nl).
Interesse? Neem dan contact op met ons bestuur via bestuur@stichtinggast.nl

