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Door een wisseling in het bestuur van Stichting OGO is het bestuur op zoek naar een 
enthousiaste, hands-on PENNINGMEESTER die ons bestuur wil komen versterken!  

Wie zijn wij? 
Stichting OGO is in 1993 opgericht om materiële en onderwijsinhoudelijke steun te geven aan 
christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa. Wij doen dat samen met de 
christelijke onderwijscentra in Oost-Europa die onze partners zijn. Daarnaast onderhouden we, op 
onderwijsgebied, intensieve kontakten met gelijkgezinde Nederlandse hulpverleningsorganisaties die 
actief zijn in Oost-Europa. 

Wat heeft de functie te bieden? 
Als Penningmeester van Stichting OGO beheer je de financiën van de stichting, bepaal je samen 
met het bestuur of de plannen financieel haalbaar zijn en vertaal je het beleid naar een financiële 
begroting voor het volgende jaar. Je draagt verantwoordelijkheid voor het financiële en 
bijbehorende administratieve deel van de stichting alsmede de professionalisering ervan: 

 Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast en bekwaam team 
 Meedenken over de strategie en de taken van de stichting 
 Deelname aan de bestuursvergaderingen 
 Beheer van de bankrekening 
 Het controleren en betalen van facturen 
 Het voeren van de boekhouding; administratie van betaalverkeer 
 Opmaken van financiële verslagen zoals perioderapportages en de jaarrekening 
 Het maken van de (meerjaren)begroting 
 Het mede-onderhouden van de contacten met onze Oost-Europese partners 

Welke ervaring en vaardigheden heb je hiervoor nodig?  

 Bewogenheid met het christelijk onderwijs (in Oost-Europa) 
 Een financieel- / administratieve achtergrond 
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
 Relevante contacten en een relevant netwerk 
 Redelijke / goede beheersing van het Engels  
 Bij voorkeur bestuurlijke en/of managementervaring 

Interesse? 
Heb je vragen over deze vacature of voel je je geroepen om de naaste te dienen door deze 
bestuursfunctie binnen onze stichting te vervullen en herken je jezelf (deels) in bovengeschetst 
profiel?  

Neem dan contact op met een van onze bestuursleden Nico van de Breevaart (06-33044814) of 
Niek Teerds (06-52581140). 

Let op! Het gaat om een onbezoldigde functie in het stichtingsbestuur. 
 
 
  


