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PENNINGMEESTER ENERGIEBANK NL 

Ben jij ons nieuwe financiële geweten? Ga jij het financiële inzicht verstrekken dat wij nodig hebben. Wij 

zijn op zoek naar een energieke vrijwilliger die zich wil inzetten voor de Energiebank. Wij zijn op zoek naar 

een penningmeester die samen met ons aan de slag gaat om de Energiebank verder te ontwikkelen en op 

de kaart te zetten.  

WAAR HOUD JE JE MET NAME MEE BEZIG? 

 Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en juiste administratie. Dit omvat oa, het beheren van 
de bankrekeningen, het uit (laten) voeren van financiële transacties, verwerken inkoopfacturen, 
goedkeuren betalingen etc.; 

 Je zorgt dat de processen optimaal zijn ingericht, zodat opschaling eenvoudig is te realiseren. 
Daarbij houd je rekening dat benodigde beheersmaatregelen worden ingericht; 

 Je zorgt voor het opstellen en presenteren van financiële rapportages;  

 Je stelt jaarlijks de begroting op en bewaakt deze gedurende het jaar;  

 Je adviseert de overige bestuursleden op het gebied van financiële zaken, verzekeringen en 
ontwikkelingen cq. wijzigingen in wet- en regelgeving op dat gebied 

 Je stelt de jaarrekening op en bent het aanspreekpunt voor de accountant. 

AANVULLENDE ACTIVITEITEN 

 Je vergroot en versterkt de zichtbaarheid en het netwerk van de Energiebank Nederland; 

 Samen met het team geef je vorm aan de wijze waarop we hulp aanbieden. Daarbij werk je 
intensief met het team samen. Als bestuurder help je de daadkracht en de snelheid van het team 
te vergroten, houd je een vinger aan de pols bij het functioneren van het team en stuur je indien 
nodig bij; 

 Samen met het bestuur bewaak je de doelstellingen en neem je besluiten over de te varen koers; 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

We zoeken een energieke persoonlijkheid met een sterk netwerk die die het gedachtegoed van de 

Energiebank een warm hart toedraagt en zich wil inzetten om huishoudens in armoede te helpen. Een 

proactief persoon die het leuk vindt om een ambitieuze en jonge organisatie als de Energiebank te 

ondersteunen en daarbij zijn/haar financiële kennis in te brengen. Verder beschik je over de volgende 

capaciteiten: 

 Je hebt academisch/HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt een financiële achtergrond; 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Financieel_verslag&action=edit&redlink=1
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 Je bent besluitvaardig, doelgericht en een echte teamspeler; 

 Bij voorkeur heb je werkervaring vanuit management posities en/of bestuurlijke ervaring, maar 

vindt het ook leuk om soms operationeel te werk te gaan; 

 Je bent een ondernemend persoon die het leuk vindt om te netwerken en mensen weet te 

verbinden; 

 Je weet een heldere vertaalslag te maken van denken naar doen; 

 Voor deze rol zijn we op zoek naar iemand die gemiddeld 4 uur per week tijd heeft om de 

Energiebank te ondersteunen. In het begin zal de tijdsbesteding wat meer zijn. Dit zal afnemen 

naarmate de organisatie zich verder ontwikkelt. Het bestuur vergadert ca eens per maand 

Bestuurdersleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. 

WAT KRIJG JE HIERVOOR TERUG! 

 Je bent onderdeel van een groeiende stichting die het verschil kan gaan maken in de 

energietransitie; 

 Een leuk team, die met veel energie de energiearmoede aanpakt;  

 Een goed gevoel! Je draagt actief een steentje bij aan de energiearmoedebestrijding. 

HEB JE ZIN IN DEZE UITDAGING? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wil je je tijd en energie als vrijwilliger 

inzetten voor de Energiebank?  

Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar info@energiebanknederland.nl.  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek kun je 

contact opnemen met Barry Jansen (+31 6 31029339) of Ina ten Elshof (+31 6 50126106). 

Kijk op www.energiebanknederland.nl voor meer informatie over de Energiebank en andere vacatures. 

 

WAT IS DE ENERGIEBANK? 

De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden. Energie is essentieel voor ons 

welzijn en onze welvaart. Zonder energie kunnen we onze huizen niet verwarmen, kunnen we niet koken 

en niet communiceren. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens moeite om hun 

energierekening te betalen. De Energiebank wil een bijdrage leveren om energie voor hen bereikbaar te 

houden. Dit doen we door huishoudens hulp bij betaling, hulp bij besparing en hulp bij bewustwording te 

bieden. 

mailto:info@energiebanknederland.nl
http://www.energiebanknederland.nl/
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De Energiebank is in de omgeving Arnhem lokaal van start gegaan en heeft inmiddels 2 nieuwe vestigingen 

opgestart. We hebben nog steeds de ambitie om door te groeien naar andere regio’s. De Stichting staat nog 

in de kinderschoenen waardoor er nog veel in ontwikkeling is. Dat maakt het extra leuk en uitdagend. 


