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Het bestuur van GroenLinks Den Haag is op zoek naar een nieuwe penningmeester (m/v/x).  

Het bestuur 

Het bestuur van GroenLinks Den Haag is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de lokale 
afdeling en zorgt ervoor dat de vereniging goed draait door de basistaken op orde te hebben. Veel 
van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling 
en het verbreden van onze beweging. Bijvoorbeeld het organiseren van ledenvergaderingen, goed 
financieel beheer, het zorgdragen voor bezetting van de commissies en afstemming tussen bestuur-
leden en fractie. Daarin stimuleert, ondersteunt en werkt het bestuur samen met het 
campagneteam, de fractie, wethouders, de werkgroepen, de wijkteams en andere commissies aan: 

• Ledenbinding: GroenLinks in de Stad. GroenLinks weet leden en sympathisanten te verenigen 
en aan zich te binden om zich in te zetten voor een groener, linkser en opener Den Haag. 
GroenLinks Den Haag weet wat mensen in de stad belangrijk vinden. 

• Debat en politieke meningsvorming: GroenLinks leden dragen inhoudelijk bij aan het debat 
over actuele Haagse politieke onderwerpen en voeren ook actie.   

• Zichtbaarheid van resultaten: GroenLinks Den Haag laat zien dat het kan! Groen, gelijk en 
kansrijk. 

Profiel Penningmeester  

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Affiniteit met en kennis 
van financieel beleid, begroten, boekhouden en verantwoorden is een pré. De penningmeester is 
zuinig op het geld dat ten slotte van de leden komt, maar spoort ook het bestuur en de andere 
actieve leden aan om het beschikbare budget zinvol te besteden. De taak van de penningmeester is 
het geld inzetten waar dat het best benut kan worden voor GroenLinks en de afdeling.  

Bestuurstaken:    

• Het beheer van de financiën van de afdeling: inkomsten, uitgaven, vorderingen, schulden, 
bezittingen.  

• Jaarlijks verantwoording afleggen over het financieel beheer aan de ledenvergadering. Dat 
gebeurt door een begroting voor het komende jaar en een financieel verslag over het 
voorbije jaar in te dienen. 

• Aanspreekpunt voor leden die middelen nodig hebben om iets te organiseren. 
• Aanspreekpunt voor de kascommissie. 
• Benutten en uitvoeren van de financiële regelingen die GroenLinks kent: Bijdrageregeling, 

Afdrachtregeling, het Giftenreglement en Afdelingsfonds. 
 
Gevraagde competenties: 

• Kennis van financiën en financiële regelingen 
• Analytisch sterk 
• Discipline 
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• Zorgvuldigheid 
• Toegankelijkheid  

 
Ook als je (nog) niet over alle gevraagde competenties beschikt horen we graag van jou. We willen 
graag een afdeling zijn waarbinnen je kunt groeien en leren, en waar wij van jou kunnen leren.  

Jouw achtergrond, vaardigheden, netwerk en ervaring zijn belangrijk voor ons. GroenLinks Den Haag 
streeft naar een inclusief bestuur, dat een goede afspiegeling vormt van de samenleving en de 
afdeling. Deze opdracht heeft de kandidatencommissie dan ook meegekregen bij het invullen van 
nieuwe bestuursvacatures. 

 

 


