
 
 
 
 
 
Al bijna 90 jaar steunt Stichting SPZ mensen met een verstandelijke beperking door projecten te 
financieren die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke beperking. Eind 
2020 is Stichting SPZ een samenwerking aangegaan met HandicapNL in het Fonds SPZ. Het nieuwe 
Fonds SPZ wordt door HandicapNL beheerd en financiert vooruitstrevende projecten voor de 
participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Door het aflopen van de termijn van de 
huidige penningmeester, is het bestuur van SPZ op zoek naar een penningmeester die de financiën 
van de stichting in goede banen leidt. Sinds de samenwerking met HandicapNL zijn de taken van de 
penningmeester aangepast waarbij het toezien op de besteding en het beheer van het resterende 
deel van het vermogen van de stichting de kerntaken zijn. 
 
De penningmeester is medebestuurslid van Stichting SPZ en gevraagd wordt om:  

• Kennis van- en ervaring met het besturen van een organisatie. 
• Kennis van (het beheren van) financiën en het in stand houden van het kapitaal van het 

fonds. 
• Kennis van en ervaring met het (schriftelijk) verantwoorden van de activiteiten van het fonds. 
• Kennis hebben van de zorg en bij voorkeur de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 
• Affiniteit met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Taken  
• Het bijwonen van de bestuursvergaderingen (4x per jaar) 
• Contact onderhouden met HandicapNL rondom de financiële aspecten van de samenwerking 
• Het maken van de jaarlijkse begroting   
• Het beheren van de bankrekeningen van SPZ 
• Contact met de accountant over het op te stellen financiële verslag  
• Het crediteurenbeheer (betaling facturen)  
• Belastingaangiftes & -aanslagen verwerken en ingehouden dividendbelastingen 

terugvorderen 

 
Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie. De geschatte tijdsinvestering is c.a. 4 uur per maand. 
Voor meer informatie, of om uw interesse kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van Stichting SPZ, Jenneke van Veen via 06 23980384 of info@stichtingspz.nl.  
Op www.stichtingspz.nl vindt u meer informatie over StichtingSPZ, waaronder de jaarrekening. 
Wij vragen u te reageren voor 28 mei 2021 naar info@stichtingspz.nl  
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