
Vacature Penningmeester stichting Avolare 
januari 2021  
 
Avolare ligt aan de rand van een bos bij Doorwerth in Gelderland.  
We vangen zieke en gewonde wilde dieren op, verzorgen ze en 
zetten ze zo snel mogelijk weer uit in hun natuurlijke omgeving.  
Dit doen we voor wilde dieren uit zo’n 30 omringende gemeenten.  
Per jaar zijn we in staat om ongeveer achtduizend dieren te helpen. 
We delen met het publiek wat we voor de dieren doen. Zo laten we 
zien dat het belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen.  
 
We verwachten in de zomer van 2021 open te gaan. Om op volle kracht vooruit te kunnen 
zoeken we per direct een penningmeester als aanvulling op ons bestuur. 
De vacature is op basis van vrijwillige inzet.  
Kijk voor meer informatie over de stichting Avolare op de website www.avolare.nl.  
 
De taken van de penningmeester zijn 

● Vertalen van het beleid naar een financieel overzicht. 
● Beheren van de financiën van Avolare. 
● Contactpersoon zijn voor het accountantsbureau van Avolare. 
● Het opstellen van het financieel jaarverslag. 
● Jaarlijks de begroting en meerjarenbegroting opstellen. 
● Het op de hoogte houden van de collega bestuursleden van de financiële gezondheid 

van de stichting. 
● Afstemming met bestuurslid P.R. en sponsoring over en verwerking van afgesloten 

sponsorcontracten en periodieke giften. En mee zoeken naar sponsormogelijkheden. 
● Aansturen en controleren van facturaties. 
● Beheren van de rekening en kas van Avolare. 
● Bijwonen van bestuursvergaderingen en tussentijdse bestuuroverleggen. 

 
Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester het financiële geweten van de 
stichting vertegenwoordigt. De penningmeester beschikt over een goed financieel inzicht en 
voelt zich prettig bij het op orde houden van cijfers, verslagen en overzichten. Enige ervaring 
in het werken met het boekhoudsysteem ‘Exact’ is een pré. Bestuurlijke ervaring wordt zeer 
gewaardeerd.  
 
Wij bieden 
Een mooie doelstelling om je steentje aan bij te dragen. Een prettige, informele 
samenwerking met de collega bestuursleden. Een pioniersfunctie binnen de wereld van 
wildopvang. De kans om samen met de andere bestuursleden en actieve vrijwilligers een 
mooie en unieke stichting neer te zetten en deze uit te bouwen tot een goedlopende 
organisatie/stichting waar een goede werksfeer en kwaliteit voorop staan. 
 
Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? 
Dan kan je bellen met Gert-Jan Nefkens 06-22980017 of Marjo Poulissen 06-49994391. 
 
Wij ontvangen graag je reactie voor 21 maart 2021 per e-mail op info@avolare.org. 

http://www.avolare.nl/

