
 

Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke
beperking in ernstige achterstandsgebieden

De stichting ZZG –grenzenloze zorg- heeft een vacature voor Penningmeester / Lid van het  
Bestuur 

De werkzaamheden voor deze vrijwilligers functie bestaan uit:

- Deelname aan een 7-tal bestuursvergaderingen per jaar

- Het opstellen van een begroting

- Het voeren van de financiële administratie en het doen van betalingen

- Het opstellen van een (halfjaarlijkse) jaarrekening

- Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst met de ‘kas’ controle commissie

- Het werven van sponsoren en het afleggen van rekening en verantwoording aan de 
sponsoren

- Toezien dat de ANBI regels correct worden toegepast en nageleefd

- Het voeren van het vrijwilligers onkostenbeleid

- Tezamen met de voorzitter de stichting formeel (Kamer van koophandel) 
vertegenwoordigen

De stichting ZZG – grenzenloze zorg- stelt zich ten doel:

a. De bewustwording te bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn 
tussen mensen met en zonder beperking in Nederland ten opzichte van mensen in de 
zogenoemde zich ontwikkelende en ontwikkelingslanden.

ZZG is van mening dat het zinvol is om eigen middelen en mogelijkheden in te zetten om de 
kansen op “ volwaardig burgerschap” voor mensen in deze landen te bevorderen;



b. De tijdelijke ondersteuning van en samenwerking met instellingen en initiatieven, die 
mensen ondersteunen met een verstandelijke of meervoudige beperking, die zich in 
een ernstige achterstandspositie bevinden;

Een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- Het geven van voorlichting en informatie over de mogelijkheden om mensen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden daadwerkelijk te 
ondersteunen;

- Door personeelsleden, vrijwilligers en stagiaires van Lunet zorg en andere 
betrokkenen mogelijkheden en ondersteuning  te bieden bij het uitwisselen van 
kennis en ervaring met en in de instellingen, die door ZZG ondersteund worden;

- Door het samenwerken met –alsmede het zich op enigerlei andere wijze interesseren 
bij andere (rechts)personen, die een gelijk of soortgelijk doel beogen.

Wij vragen:

- Financiële en beleidsmatige deskundigheid

- Affiniteit met de doelgroep 

- Affiniteit met de doelstellingen van de stichting

- Bereidheid om actief fondsen te werven

Wij bieden:

- Het opdoen van internationale ervaring

- Samenwerking met collegae uit verschillende disciplines en deskundigheden

- Ruimte voor verwezenlijking van eigen ideeën

- Participeren in het internationale netwerk van de stichting

Heeft u interesse in deze bestuursfunctie , dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de stichting: Dhr. Hein Witteveen 

E. heinwitteveen@hotmail.com of M. 06-53391385

mailto:heinwitteveen@hotmail.com

