
 
 
 
 
Vacature penningmeester/fondsenwerver 
Haarlemmer Kweektuin  
 

 

 
 

 
 

In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting, vrijwilligers, ondernemers en de 

gemeente samen een duurzaam stadspark, waarbij circulaire economie bepalend is. Wij kweken het 

nemen van verantwoordelijkheid en het zorgdragen voor eigen leven en de wereld om ons heen. Dit 

begint bij ons zelf.  

 

In dit stadspark gaan wij zorgvuldig en bewust om met de omgeving, het milieu, soortenrijkdom, 

grondstoffen, voeding en energie. Educatie staat bij alle activiteiten op en om het park centraal. Als 

innoverende en lerende organisatie zoeken wij nauwe samenwerking met (lokale) partners en bieden 

wij bezoekers een plek om te recreëren en kennis te maken met duurzame initiatieven en 

mogelijkheden. 

 

Voor mensen die actief willen zijn op het gebied van duurzaamheid is het een plek om elkaar te 

ontmoeten en elkaar te versterken. Daarmee is het park hét centrum van duurzaamheid voor Haarlem 

en omgeving.   

 

De stichting Haarlemmer Kweektuin is per direct op zoek naar een penningmeester/fondsenwerver. 

Het betreft hier een onbezoldigde functie met een gemiddelde tijdsbesteding 4 uur per week. 

 

Profiel 

- Je hebt ervaring in en affiniteit met financiën en het beheer hiervan; je bent in staat de financiën 

adequaat digitaal te verwerken  

- Je bent in staat met een financiële achtergrond beleid te vertalen in/naar geld(stromen) 

- Je hebt ervaring met het verwerven van subsidies, het aantrekken van (nieuwe) fondsen en het 

organiseren van crowdfunding 

- Je bent goed in staat om ‘out of the box’ te denken en bent creatief in het zoeken naar financiële 

bijdragen voor de stichting  

- Je staat als penningmeester/fondsenwerver centraal binnen de stichting (het bestuur en de 

verschillende werkgroepen) en je bent hierin goed in staat snel te schakelen tussen de 

betrokkenen van de stichting. 

- Je bent flexibel en hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden. 

- Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. 

 

Werkzaamheden 

- Vertegenwoordigt de stichting Haarlemmer Kweektuin 

- Stelt (samen met de voorzitter) de jaarrekening voor de stichting op 

- Beheert de financiële administratie  

- Beheert de kas en bankrekening van de stichting 

- Stelt begrotingen op voor de werkgroepen en heeft financiële controle op uitgaven van het bestuur 

en de werkgroepen 

- Verwerft financiële middelen door het generen van subsidies, giften, sponsoren enz. 

- Onderhoud contact met sponsoren en subsidieverstrekkers  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend-Jan Geels, coördinator Vrijwilligers. 

Geïnteresseerd in deze functie en wil je solliciteren? Wij ontvangen graag een korte motivatie en 

curriculum vitae via vrijwilligers@haarlemmerkweektuin.nl. Reageren kan tot 15 juni 2018. 
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