
 
Vacature 
Penningmeester 

Wie zijn wij? 
Stichting Sint Nicolaas Comité Zundert/Klein Zundert is een non-profit stichting die het doel 
heeft om van de intocht van de Sint en zijn Pieten in Zundert en Klein-Zundert een groot 
evenement te maken. De stichting bestaat al sinds 5 november 1976 en zorgt dus al heel 
lang voor een leuke en gezellige intocht in deze dorpen. 
 
Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene 
bestuursleden. Daarnaast kunnen wij altijd rekenen op een groot aantal vrijwilligers. Het 
mag duidelijk zijn, zonder al deze mensen: geen intocht in Zundert en Klein-Zundert! 

 
Wie zoeken wij? 
Per kalenderjaar 2023 zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester (m/v). We zoeken 
een penningmeester die zich nauw betrokken voelt bij het doel van onze stichting. En een 
penningmeester die samen met het hele bestuur een financieel gezonde stichting overeind 
wil houden.  
 
Als penningmeester beheer jij de financiële administratie en alle bankzaken. Daarnaast ben 
je (mede) actief in sponsorwerving.  

Wat zijn wat ons betreft ideale eigenschappen van een penningmeester? 
 Kennis of affiniteit met financiële en administratieve zaken  
 Van nature het (financiële) overzicht willen houden 
 Secuur zorgt voor de controle en betaling van alle facturaties 
 Graag met begrotingen en/of budgetten werkt 
 Initiatieven voor inkomsten bronnen onderzoekt en uitzet 

 
Naast de specifieke taken behorende bij deze functie kan je ook nog algemene taken op je 
nemen die jaarlijks ‘verdeeld’ worden onder de bestuursleden. Samen met je collega 
bestuursleden draag je de verantwoordelijk voor het gehele evenement. Het gehele bestuur 
is gezamenlijk bevoegd om zaken uit te voeren.  
 
Wat ga je doen?  
Onze intocht vindt elk jaar half november plaats. Vanaf de eerste voorbereidingen in 
september tot en met de evaluatie half december ben je circa één tot twee avonden op 
vrijwillige basis actief voor ons evenement. In de genoemde periode hebben we circa 6 
bestuur vergaderingen. Uiteraard in het weekend van de intocht ben je ongeveer een 
(halve) dag bezig met voorbereiden en één dag tijdens de intocht zelf.  
 
Wat bieden wij?  
Een dankbare vrijetijdsbesteding voor een goed doel. Met jouw inzet bezorg je jaarlijks zo’n 
600 kinderen in Zundert een onvergetelijke dag. Je werkt in een informele sfeer samen met 
je collega bestuursleden. 
 
Interesse? 
Voel jij je aangetrokken tot deze functie dan horen wij graag van je! Je kunt jouw interesse 
kenbaar maken via info@sintenpietzundert.nl. Uiteraard nemen we dan spoedig contact 
met je op. 
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