
Aanbod voor wie van organiseren, zeilen en kinderen houdt heeft Stichting OFD 
een  uitdagende inspirerende zelfstandige vacature: 

 

Penningmeester One Fine Day 

Profiel: 

Stichting One Fine Day is op zoek naar een duizendpoot die de financiele en zakelijk belangen 

van de Stichting in de ruimste zin des woords in de gaten houdt.  

 

Taken: 

• Het (mede) opstellen van een 3 – jaars beleidsplan. 

• Het opmaken van een begroting voor volgend vaarseizoen. 

• Het bijhouden van de financiele administratie (excel)  

• Het controleren van realisatie vs begroting doelstellingen en advisering aan mede 

bestuursleden.. 

• Het inzichtelijk maken van de cijfers in actuele package voor sponsors.  

• Het (mede) actief benaderen van sponsors voor financiele ondersteuning. 

• Het  controleren van facturen en de betaling van deze facturen. 

• Het overleg met de accountant en aanlevering documenten om te komen tot een 

gecertificeerd jaarverslag. 

• Het waarborgen van de ANBI status. 

• Het  deelnemen aan bestuursvergaderingen.  

• Het actief betrokken zijn in alle geledingen van de Stichting. 

Profiel: 

Een betrouwbare en deskundige persoon met een financiele achtergrond die op een prettige 

manier kan communiceren met allerlei verschillende mensen. Hij of zij maakt deel uit van het 

DB van de stichting. Kandidaat moet een zakelijke inslag hebben.  

Tijdsbeslag: 

De activiteiten betreffen het hele jaar.  Begroting in oktober en jaarverslag in januari zijn in 

die maanden vaste terugkerende activiteiten.  

Wij verwachten een tijdsbeslag gemiddeld 1 dagdeel per week. 

Aanvullende opmerkingen: 

Voor de communicatie maken wij zoveel mogelijk gebruik van moderne 

communicatiemiddelen (website, email). Maar het persoonlijke contact blijft erg belangrijk. 

Meedenken over verbetering van onze dienstverlening wordt bijzonder op prijs gesteld en 

natuurlijk nodigen wij u van harte uit om als vrijwilliger een keertje mee te varen. 

 

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op onze website www.onefineday.nl of (als u dat 

wenst) een persoonlijk gesprek met een bestuurslid. 

http://www.onefineday.nl/

