VACATURE: PENNINGMEESTER RAAD VAN TOEZICHT STICHTING STADSKAMER
Stichting Stadskamer is een voorliggende voorziening voor (arbeidsmatige)
dagbesteding. Een herkenbare voordeur waar je binnenstapt en kennismaakt met
alles wat de Stadskamer doet en waar ze voor staat. Burgers en organisaties
ontmoeten elkaar en geven mensen de kans zich te ontwikkelen en mee te doen.
Wij doen dit op maat gesneden, op basis van wensen en mogelijkheden, altijd
zoekend naar de beste oplossing en durf om te veranderen; meedoen woest
aantrekkelijk maken noemen wij dat. Inclusie is een belangrijke pijler, ons publiek is
dan ook divers, in de praktijk worden we vaak gevonden door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Stichting Stadskamer kent een raad van toezicht-model met een bestuur en een
raad van toezicht. De raad van toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden
op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad van
toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
De raad van toezicht komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met het bestuur en
eenmaal zonder bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 4 leden. Samen
vertegenwoordigen zij een rijke kennis van de samenleving; van het veld van zorg,
maatschappelijk ondernemen van financiën, van juridische zaken en van corporate
governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de raad
van toezicht worden verder toegelicht in onze statuten en het reglement.
Wegens het vertrek van de penningmeester, zoekt Stichting Stadskamer een nieuwe
penningmeester van de raad van toezicht. Stichting Stadskamer streeft naar een
evenwichtige samenstelling van zijn toezicht en wil bij de selectie van nieuwe leden
aandacht besteden aan de diversiteit van de raad. De nieuwe penningmeester
beschikt over een ruime ervaring op het terrein van financieel beleid. Het nieuwe lid
beschikt over een open houding en is aantoonbaar maatschappelijk betrokken.
Gewenst profiel:
- ruime ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties;
- kennis en inzicht in financiële processen, inclusief subsidiestromen in het
sociaal domein;
- bestuurlijke ervaring;
- affiniteit met de doelstellingen van Stichting Stadskamer en belangstelling
voor de werkterreinen van de stichting;
- goed gevoel voor het actuele zorglandschap en politieke speelveld;
- onafhankelijke positie, brede blik en open houding;
- voldoende beschikbaarheid.
Behalve deskundigheid is onafhankelijkheid een cruciale eigenschap voor een goed
functionerende raad van toezicht. Het betreft hier een onbezoldigde functie.
Sollicitaties kunnen per e-mail worden gestuurd naar hrm@stadskamer.com,
t.a.v. David de Vries en onder vermelding van ‘vacature penningmeester raad van
toezicht’.

Solliciteren kan tot 1 mei 2021. Gesprekken vinden plaats op 10 mei. Gezien de
samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige
vertegenwoordiging op basis van achtergrond, ervaring en netwerk.
Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij de drie leden van de Raad van
Toezicht:
- Theo Meulman t.meulman@Xs4all.nl
- Linda Commandeur (linda@gewooncommandeur.nl)
- David de Vries (david@frappant.com)

