
 

 

Zijn wij op zoek naar jou? 
 

Heb jij cijfermatig inzicht én ben je maatschappelijk betrokken (of wil je dat zijn)?  

Wil jij iets betekenen voor de Rooise jeugd én heb je een paar vrije uurtjes per week? 

Ben jij in staat om de onderstaande taken tot een goed resultaat te brengen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode is op vrijwilligersbasis op zoek naar een: 

Penningmeester (bestuursfunctie) 

 
De werkzaamheden zullen gemiddeld ongeveer 2 tot 6 uur per week van je vragen.  
Dit is afhankelijk van de periode, de taken die je op je neemt en jouw invulling ervan.  
Veel van de werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan. 
 
Te verrichten werkzaamheden: 
* Het bijhouden van de boekhouding   
* Het maken van een financieel jaarverslag 
* Het opstellen van begrotingen 
* Aanvragen subsidies 
* Contacten onderhouden met o.a. bank, verzekeringen en andere belanghebbenden. 
* Sponsoring 
 
Het bestuur heeft jaarlijks zo’n 15 bestuursvergaderingen die roulerend bij de bestuursleden thuis gehouden 
worden. Daarnaast komen we bijeen voor diverse evenementen zoals 11-11 bal, recepties, voorverkoop 
kaarten en natuurlijk gedurende carnaval (5 dagen). 
 
Wat zien wij graag terug in jou: 
 
- Administratief (financieel) goed onderlegd 
- In staat om betalingsverzoeken secuur en tijdig af te handelen 
- Verantwoordelijk voor de financiële staat van de stichting 
- Affiniteit met organiseren, jeugd en carnaval 
 
Wat kunnen wij jou bieden: 
Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode wordt gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers die iets willen 
betekenen voor de Rooise jeugd en het carnaval in Papgat. Je zult dan ook samenwerken met inspirerende en 
gedreven collega-bestuursleden en op die manier je stempel kunnen drukken op het reilen en zeilen binnen de 
stichting en carnaval in Papgat. Waardering zul je ervaren van de hele Rooise gemeenschap; van de Rooise 
horeca en middenstand, stichtingen en verenigingen maar vooral van de Rooise jeugd!  
Naast de Brabantse gezelligheid die deze samenwerking met zich meebrengt en die je niet wilt missen (zowel 
voor als achter de schermen) doe je een ervaring op die veel voldoening geeft maar ook nog eens een prachtig 
plaatsje verdient op je CV. 
 
Wil jij je financiële talenten inzetten als penningmeester voor onze stichting, ken je iemand die voldoet aan het 
gestelde profiel of heb je vragen? dan komen wij graag in contact met je;  e-mail info@jeugd-carnaval.nl o.v.v. 
“Penningmeester” 
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