Vrijwilligersvacature penningmeester
Stichting Duinbehoud
Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen.
We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en door ze
gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders,
projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Op lokaal niveau worden onze
belangen behartigd door een netwerk van vrijwilligers (duinconsulenten) en werkgroepen, met
een grote lokale kennis en expertise.
Duinbehoud wil zich verder ontwikkelen als gezaghebbende vertegenwoordiger van de miljoenen
bezoekers en bewoners van de kust, die zich blijft inzetten voor de bescherming van de natuur,
rust, ruimte en het landschap waar de bezoekers en bewoners van genieten. We zoeken een
penningmeester die er door een goed beheer van de financiën voor zorgt dat deze ontwikkeling
mogelijk is. Duinbehoud heeft haar doelen tot nu toe bereikt door zich te richten op
beleidsmakers en natuurbeheerders. Mede doordat de overheid zich terugtrekt op het gebied van
natuurbeleid en natuurbeheer, is het noodzakelijk dat Duinbehoud zich meer op het brede publiek
gaat richten en zich verder ontwikkelt tot een bekende, deskundige, gezaghebbende en
invloedrijke partij die door communicatie en acties misstanden voorkomt en bestrijdt.
De penningmeester
Wij zijn op zoek naar een penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiële zaken binnen
de stichting en samen met het kader de jaarrekening en de begroting maakt. De penningmeester
heeft kennis en inzicht in financiële processen en is creatief bij het vinden van de meest optimale
(fiscale) oplossingen binnen de kaders van de wet.
 Bewaakt de begroting
 Zorgt dat de financieel-administratieve organisatie op orde is
 Zorgt voor de juiste financiële informatie om het bestuur goed te informeren
 Overlegt met de externe boekhouder/accountant
 Is nauw betrokken bij het werven van financiële middelen
 Is in die zin overtuigend en sociaal vaardig
 Ziet toe op fiscale en juridische zaken en de verzekeringen
 Voert een verantwoord beleid betreffende investeringen, afschrijvingen, kredieten
en andere financieringen.
Profiel bestuur Duinbehoud
Organisatie
De stichting streeft naar een bestuur van tenminste 7 leden. Verschillende bestuursleden zijn
actief betrokken bij het aansturen van onderdelen van de organisatie en hebben een belangrijke
rol bij het profileren van Duinbehoud in de buitenwereld en het aansturen van de organisatie op
hoofdlijnen.
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De uitvoering van alle activiteiten vindt plaats door vrijwilligers, medewerkers op het bureau en
de duinconsulenten. Het bureau wordt geleid door een betaalde manager. Het is de bedoeling dit
in de komende jaren uit te breiden tot 2 a 3 FTE.
Het bestuur
Wij verwachten van bestuursleden natuurlijk dat ze onze doelstellingen onderschrijven en
affiniteit hebben met de duinen. Maar wij vinden ook dat moderne bestuurders ondernemend
zijn, d.w.z. initiatief nemen, kansen zien en benutten, vraaggericht opereren en flexibel inspelen
op nieuwe ontwikkelingen. Deze basishouding is nodig om 2 redenen:
1. omdat Duinbehoud de komende jaren wil groeien naar 10.000 donateurs door zich
meer te profileren in de samenleving, met name bij het publiek.
2. omdat de relatie met overheden, financiers, partners en de achterban in de afgelopen
jaren sterk veranderd is.
De competenties van de bestuursleden in algemene zin, zien wij vooral op het vlak van sociale
interactie, netwerken, visie ontwikkelen en uitdragen, samenwerken, werken als een team,
veranderen en delegeren. Elk bestuurslid heeft, mede op basis van zijn of haar achtergrond en
expertise, een aantal 'portefeuilles' waarop hij/zij de organisatie op hoofdlijnen aanstuurt.*
Collectief bewaakt het bestuur de uitgangspunten, de in- en externe ontwikkelingen, het financieel
beheer en de gemaakte (jaarlijkse) afspraken met de bureaumanager.
Het bestuur als collectief heeft ervaring met kennis elementen zoals:
 Fondsenwerving
 Belangenbehartiging op bestuurlijk niveau
 Communicatie en PR
 Vrijwilligers management
 Uitgeven en slim gebruik van sociale media
 Ecologie en geomorfologie van de duinen
 Bestuursrecht, met name R.O en natuurbeschermingswetgeving en het voeren van
(juridische) procedures
Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de
mens centraal staan. De werksfeer is prettig en informeel. Je werkt samen met zeer actieve en
deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Heb je interesse in de functie?
Neem contact op met Arnoud van der Meulen via arnoud@duinbehoud.nl of 071 5143719.
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