
 

 

Het Bestuur van het Hospice Wageningen – Renkum is op zoek naar: 

 

Penningmeester van het bestuur 

 

Stichting Hospice Wageningen – Renkum is gevestigd in Wageningen. Het  is een kleinschalig bijna-

thuis-huis en biedt zorg aan gasten in hun laatste levensfase. Er is 24-uurs palliatief verpleegkundige 

zorg; de leiding van het Hospice is in handen van een algemeen coördinator, bijgestaan door een 

zorgcoördinator. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor bewoners, familie, verzorgenden, 

vrijwilligers en instellingen waarmee het Hospice samenwerkt.  De dagelijkse zorg wordt verleend 

door betrokken vrijwilligers. 

Het Hospice is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen, huidskleur, geloof of 

levensbeschouwing. 

Het Bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert in principe eens in de 6 weken en is daarnaast praktisch 
ondersteunend aan en aanspreekpunt voor de algemeen coördinator. De bestuursleden zijn 
aanwezig op informele bijeenkomsten en daar waar hun aanwezigheid nuttig en wenselijk is. 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder financiële vergoeding. 

Profiel en taken van de penningmeester 

Van de penningmeester wordt verwacht: 

 Kennis , inzicht en affiniteit met financiële administratie; 

 In teamverband kunnen werken; 

 Integer en transparant m.b.t. (neven) activiteiten; 

 Rationeel en in staat te relativeren; 

 Kennis, ervaring in de not-for-profit sector strekken tot aanbeveling; 

 Het opstellen van een begroting, financiële verslagen, bijhouden van de boekhouding, 

facturering en debiteurenbeheer in samenwerking met administratief medewerker(s); 

contact met de gemeente, fondsen en andere subsidiegevers; 

 Vertegenwoordigt de stichting bij financiële instellingen, andere relevante partijen. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de functie en/of de procedure kunt u contact opnemen met  

de secretaris van het bestuur; Jan Roosenbeek, tel. 06-52664052 en/of de voorzitter van het bestuur; 

Marian Rameyer, tel. 06-22747116.  

 

Wij ontvangen graag vóór 15 april a.s. uw cv met een toelichting waarom u geïnteresseerd bent in 

deze functie. U kunt dit mailen naar:  info@hospicewageningenrenkum.nl  t.a.v. het bestuur. 
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