STICHTING ROGER THAT INSPIRATIELAB DE PEEL
VACATURE PENNINGMEESTER (vrijwilliger; 2 dagen per maand)
Het Roger That Inspiratielab is een burgerinitiatief en vergroot de veerkracht van jongeren, tussen 11
tot 25 jaar in de Peelregio. Basis daarvoor zijn de drie O’s van het Inspiratielab: Ont-moeten, Ontdekken
en Ondernemen. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar activiteiten van, vóór en dóór jongeren
worden georganiseerd. Een eigentijds lab waar jongeren hun talenten ontdekken, creatief zijn en leren
van elkaar en van ondernemers. Een vertrouwde plek waar jongeren antwoorden op ‘levens’-vragen
vinden en hun zelfredzaamheid in onze uitdagende maatschappij versterken.
Het Inspiratielab is eind 2020 recent gestart en maakt door het enthousiasme van jongeren, vrijwilligers,
professionals (zorg, onderwijs, welzijn) en met steun van lokale organisaties een snelle ontwikkeling
door. Vanaf het eerste moment dat onze deuren zijn geopend, weten jongeren hun weg naar het
Inspiratielab te vinden en bewijst dit zijn toegevoegde waarde.
Het bestuur van de Stichting Roger That Inspiratielab de Peel heeft momenteel 4 leden en ziet het als
haar taak de doorontwikkeling na de pioniersfase te faciliteren.
Wij zoeken een all-round penningmeesster: iemand die verder kijkt dan de euro’s.
Onze Penningmeester:
• Heeft een financieel administratieve of bedrijfskundige opleiding
• Heeft een zakelijke instelling en affiniteit met de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk of is
bereid zich dit eigen te maken
• Is in staat onze missie te vertalen naar projectplannen en/of subsidieaanvragen
• Kan strategisch denken, maar weet ook van aanpakken en heeft oog voor details
Onze Penningmeester:
• Is lid van het bestuur en een veelzijdige sparringpartner voor de andere bestuursleden
• Zet namens het bestuur de lijnen uit bij het aanvragen van subsidies en werven van fondsen met
ondersteuning van een te selecteren extern bureau
• Vertaalt het meerjarenbeleidsplan in kosten en baten
• Stelt samen met de bestuurssecretaris het jaarplan met begroting op
• Houdt met moderne hulpmiddelen de administratie up-to-date en verzorgt rapportages.
Wij zijn een bestuur met een pro-actieve instelling. Door onze mix van jeugdig élan en uitgebreide
bestuurservaring werken we in een prettige, open sfeer en lachen hoort erbij.
Naar verwachting vraagt deze functie ongeveer 2 dagen inzet per maand.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website: https://www.inspiratie-lab.nl. Geïnteresseerden
kunnen ook contact opnemen met de 1 van de huidige bestuursleden: edith.camps@ziggo.nl 0680138836, of paulamthijssen@gmail.com. 06-20134929.

