
 

 
 
-vacature 12 januari 2022- 
 
FunCare4Kids zoekt per direct, ter ondersteuning en versterking van haar 
bestuur, een  

 

Penningmeester 
 

Stichting FunCare4Kids organiseert Fundagen voor kinderen van 6 tot 16 jaar die 
opgroeien in een thuissituatie waar een ouder, broertje of zusje intensieve zorg 
nodig heeft. Deze vaak jonge mantelzorgers krijgen op een Fundag een cre-actieve 
dag waarbij zij helemaal centraal staan. Zo organiseren wij Survival Fundagen, 
Circusdagen, Dans- en Toneeldagen, maar ook bijvoorbeeld overnachtingen in de 
dierentuin voor de kinderen die niet op zomervakantie (kunnen) gaan. 
FunCare4Kids organiseert ongeveer 8 tot 10 Fundagen per jaar. Ons motto daarbij 
is: 
 

‘Ieder kind verdient een onbezorgde jeugd’  

FunCare4Kids is een stichting met een onbezoldigd bestuur en een groot team aan 
vrijwilligers die helpen op de Fundagen. Daarnaast hebben we een projectbureau 
met twee parttime betaalde medewerkers voor de organisatie van de Fundagen 
en Back en Frontoffice management. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. 

 

Wat verwachten we 
van je? 

Moeder van Rick: 
Bij terugkomst, in de namiddag, in het stadion 
kwam Rick aangerend, moe, vies, met stralende 
ogen, enorm enthousiast, een T-shirt vol 
handtekeningen en een boel verhalen. 

 



• heeft kennis en ervaring met het taakgebied 
• deelt de kernwaarden van FunCare4Kids  
• herkent zich in de missie van FunCare4Kids en kan die uitdragen 
• is bereid af en toe deel te nemen aan Fundagen, door aanwezig te zijn als 

vrijwilliger bij een aantal dagen per jaar 
• is creatief en realistisch 
• heeft bestuurlijke kwaliteiten, heeft tijd en is een effectief vergaderaar 

Het takenpakket (circa 2 a 3 uur per week) omvat in grote lijnen: 
• uitvoeren van betalingen 
• verzorgen administratie 
• bijwonen vergaderingen 
• diverse overleg en mailwisselingen met bestuur en projectbureau over 

Fundagen/ verrichtingen projectbureau, algemene zaken 
• maken begroting 
• maken jaarcijfers 
• maken tussentijdse cijfers 
• bewaken kosten versus begroting 

 

Wat mag jij van FunCare4Kids verwachten? 
• bevlogen medebestuurders 
• een professionele instelling, maar wel met oog voor FUN 
• een actieve, hands on mentaliteit 
• een grote mate van vrijheid om de bestuursfunctie vorm te geven 

Bestuursleden werken onbezoldigd, zijn afkomstig uit verschillende delen van het 
land en vertegenwoordigen verschillende generaties. 
Bij voorkeur hebben leden van het bestuur ervaring opgedaan in een soortgelijke 
functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Het 
bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Het projectbureau ondersteunt 
bestuursleden bij hun werkzaamheden. 
 
Meer weten? 
Meer informatie over de werkwijze van de stichting (www.funcare4kids.nl) en de 
invulling van de portefeuille via sharon Löwensteyn tijdelijk voorzitter voor 
FunCare4Kids (sharon@sharmant.nl) of telefonisch 06-46809631 
 

Reageer 
Bent je geïnteresseerd? Dan zien wij een motivatie met cv graag tegemoet, per e-
mail naar fc4k@funcare4kids.nl t.a.v. Carla Hofland. Samen bepalen we dan een 
locatie voor een persoonlijk interview. 
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