
Vacature penningmeester wijkoverleg Statenkwartier  
 
Vanwege het aanstaande vertrek van de penningmeester van het wijkoverleg 
(vanwege het aflopen van de statutair vastgestelde bestuurstermijn), ontstaat er 
per 2018 een vacature voor deze positie in het bestuur van het wijkoverleg 
Statenkwartier. 
 
Het bestuur vergadert ca. tien keer per jaar, wisselend bij een van de 
bestuursleden thuis. Twee keer per jaar is er een wijkvergadering in het 
Couveehuis. Het bestuur heeft negen leden, een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris en daarnaast een aantal portefeuilles. Met veel enthousiasme en 
een grote betrokkenheid vervult het bestuur de werkzaamheden.  
 
Een leefbaar en veilig statenkwartier, waarin veel activiteiten plaatsvinden die de 
sociale cohesie versterken, is o.a. wat ons als bestuur drijft. We voelen een grote 
betrokkenheid bij de wijk waarin we wonen en hebben er plezier in om iets voor 
die wijk terug te doen.  
 
We werken met een begroting van ongeveer € 60.000. Van de gemeente Den 
Haag ontvangen we jaarlijks een basissubsidie (die wordt aangevraagd en 
verantwoord door de penningmeester). De andere inkomsten betreffen 
advertentie-inkomsten van de Statenkoerier en donaties van bewoners. Voor 
specifieke activiteiten kunnen activiteitensubsidies worden aangevraagd; ook 
door bewoners (die aanvragen verlopen via het wijkoverleg).  
De activiteiten van de penningmeester bestaan uit het betalen van rekeningen, de 
administratieve verwerking van alle inkomsten en uitgaven, het beheer en de 
verwerking van alle subsidies, het jaarlijks opstellen van de begroting en het 
financieel jaarverslag. Een boekhouder stelt een winst- en verliesrekening en een 
balans op. Jaarlijks controleert de kascommissie de financiële stukken.  
 
Wat verwachten we van je als penningmeester? Vanzelfsprekend (financiële) 
integriteit en betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je 
vindt het geen punt dat de meeste van jouw werkzaamheden zich achter de 
schermen afspelen. In voorkomende gevallen neem je deel aan werkgroepen die 
door de gemeente worden ingesteld rondom bepaalde vraagstukken waarin onze 
wijk belanghebbende is. Je neemt deel aan activiteiten die geïnitieerd worden 
door het wijkoverleg en je onderhoudt contacten met de gemeente Den Haag 
(m.n. het stadsdeelkantoor Scheveningen) en bewoners van onze wijk of 
aangrenzende wijken. De werkzaamheden vergen ca. 8 uur per maand. De 
benoeming is voor 3 jaar, en kan een maal verlengd worden.  
 
Zie voor nadere info op onze website www.statenkwartier.net, m.n. onder het 
kopje 'bestuur'. Natuurlijk kun je de huidige penningmeester (Jorien Jansen) of 
een van de bestuursleden benaderen voor nadere info.  
 
Spreekt dit je allemaal aan? Dan is een rol van penningmeester wellicht iets voor 
jou! Voor informatie of je belangstelling kun je contact opnemen via 
wijikoverleg@statenkwartier.net 	


