
 

 

 

ALGEMEEN 

Het bestuur probeert de vereniging te runnen in samenwerking met de leden. Doordat leden zich inspan-

nen blijven de kosten en daarmee de contributie laag. Zo blijft een spirit van samenhang en samen doen 

kenmerkend voor de vereniging. Reiskosten worden altijd vergoed en vraagt het een bijzondere of lang-

durige inspanning dan is een onbelaste vrijwilligersvergoeding beschikbaar conform de spelregels van de 

fiscus.  

 

VACATURE 1: BESTUURSLID/PENNINGMEESTER (beoogde zittingsduur 4 jaar) 

Het bestuur heeft besloten tot een uitbreiding naar vijf leden. In het bestuur is nog één plek niet bezet. 

Graag stellen we die plek beschikbaar aan iemand die tevens penningmeester wil zijn. Let wel: de admi-

nistratie en boekhouding worden gedaan door het secretariaat. Penningmeester is daardoor een bestuur-

lijke nevenfunctie. Hoewel dit bestuurslid ‘gewoon’ zijn schouders mee onder de vereniging zet is affiniteit 

en ervaring met geld, cijfers, betalingsverkeer, begroting en jaarrekening e.d. wel een voorwaarde. Een 

vrijwilligers- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. 

 

VACATURE 2: INVENTARISATIE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS (tijdelijke korte klus) 

Het bestuur wil om twee redenen graag op korte termijn in beeld krijgen hoe ziektekostenverzekeraars in 

2018 een mindfulnesstraining vergoeden. Het is interessante informatie voor alle VVM trainers en nood-

zakelijk voor het bestuur om in 2018 ziektekostenverzekeraars te kunnen gaan benaderen m.b.t. vergoe-

dingen. De te klaren klus: van een groot aantal verzekeraars en hun uiteenlopende polissen van de aanvul-

lende verzekering nagaan:  

 of zij mindfulness vergoeden,  

 in welke mate,  

 in welke gezondheidssituaties  

 welke voorwaarden worden gesteld aan de training/trainer. 

Dit alles in een overzichtelijk digitaal bestand documenteren. In een aantal gevallen zullen website en po-

lisvoorwaarden uitkomst bieden, ook zal het regelmatig nodig zijn de verzekeraar te bellen. De werkzaam-

heden kunnen thuis uitgevoerd worden. Inschatting is dat dit een klus is van een beperkt aantal dagdelen. 

Het liefst af te ronden voor half januari 2018. Een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. 

 

VACATURE 3: LID KASCOMMISSIE (jaarlijks korte klus) 

Jaarlijks is het wenselijk dat een kleine kascommissie checkt of de door de penningmeester opgestelde 

jaarrekening in overeenstemming is met o.a. de boekhouding en de bankrekeningen. De bevindingen wor-

den gecommuniceerd met de penningmeester. Daarna wordt een beknopte eindrapportage opgemaakt 

ten behoeve van de ledenvergadering. Voor de continuïteit is het handig als je dit enkele jaren achtereen 

wilt doen. Er wordt nu één nieuw commissielid gezocht met als eerste taak de jaarrekening van 2017 te 

controleren. Het is geen ingewikkelde financiële huishouding maar kennis en affiniteit met financiën is wel 

gewenst. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.  

 

Spreekt één van de vacatures je aan en denk je hierin wat te kunnen betekenen? Meld je dan aan! Of 

heb je vragen en wil je meer informatie, stuur in beide gevallen op korte termijn een mailtje naar het 

Secretariaat (info@verenigingvoormindfulness.nl) of bel 0610393564. 


