
 
 
 
 
 
 

 
  

Sam& Overijssel is op zoek naar een  

Penningmeester 

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één digitaal loket 
waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de 
organisaties bieden. 

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor 
alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit 
namelijk op in armoede, ongeveer 2 per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de 
kinderen. Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die 
helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen! 

Vanuit hun kennisgebied en achtergrond zetten bestuursleden zich actief in voor het Sam&  
Overijssel. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 
bestuursleden. 
 
Taken penningmeester:  

• zorgdragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen 

• zorgdragen voor de jaarlijkse financiële verslaglegging: vaststellen van de jaarcijfers 

• opstellen van de begroting  

• bewaken voortgang financiën  

• signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen  

• contact onderhouden met de financiële administratie (regionaal en/of landelijk) 

Competenties   
• Hbo/vwo-denkniveau.   
• Kennis en affiniteit met Overijsselse sociale, sport en/of culturele sector en 

armoedebestrijding.   
• Bestuurlijke ervaring.   
• Kennis en deskundigheid.   
• Communicatieve vaardigheden   
• Een ‘hands-on’ mentaliteit   
• Gemiddeld circa 2 uur per week beschikbaar zijn. We vergaderen 5 keer per jaar in Zwolle.   
 
Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van het 
Sam& Overijssel, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector van Overijssel en de 
bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Onkosten, bijvoorbeeld 
reiskosten, kunnen gedeclareerd worden.  
 
 

Aanvullende informatie of reageren?   
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Peter van der Terp, 
voorzitter, 06 29 51 55 47  
 

Zie ook: www.samenvoorallekinderen.nl 

http://www.leergeld.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://kinderhulp.nl/
https://stichtingjarigejob.nl/

