
Vacature Stichting Walking & Talking 
 

Penningmeester  
 

 

Stichting Walking & Talking te Rotterdam zoekt per 1 december 2021 een nieuwe penningmeester (onbezoldigd).  

 

Over Walking & Talking 

Het spreken van dezelfde taal maakt verbinding mogelijk 

Walking & Talking helpt tweedetaalleerders hun spreekvaardigheid Nederlands te verbeteren, terwijl we al 

wandelend en pratend stadsgenoten met elkaar verbinden. We organiseren daarvoor 1,5 uur durende 

ontmoetingen waarbij we in groepsverband door de stad wandelen en met wisselende duo’s in het Nederlands 

praten.   

Bij onze activiteit staan gelijkwaardigheid, gezelligheid en beweging centraal.  

We geloven dat deze componenten essentieel zijn om bij te dragen aan ons doel en het 

welzijn van mensen. 

 

Waar we staan en waar we naar toe lopen 

Walking & Talking is 2 jaar actief in Rotterdam. Het initiatief heeft specifiek voor 2021 subsidie 

gekregen van Gemeente Rotterdam, het Oranje Fonds, VSBfonds en Stichting Elise Mathilde 

Fonds. We zijn voornemens om de komende jaren, gesteund door subsidie, in meerdere 

steden te starten.  

 

 

Wil jij jouw expertise, netwerk en enthousiasme inzetten voor Walking & Talking?  

Dan horen we graag van je! 

 

 

Functie penningmeester 

Rol en taken 

De penningmeester: 

- houdt zicht op de begroting en administratie 

- doet maandelijks betalingen 

- stelt de jaarrekening op 

- adviseert de fondsenwerver 

- zet zijn/haar netwerk of expertise in als het gaat om sponsoring 

 

Daarnaast treedt de penningmeester in overleg met de Belastingdienst indien er wijzigingen plaatsvinden in de 

opzet van Walking & Talking. Wanneer de stichting als ondernemer voor de BTW gekwalificeerd zal worden, dan 

zal de penningmeester ook de BTW-aangifte voldoen.  
 

Ook ondersteunt je, samen met de voorzitter en secretaris, de uitvoerende initiatiefnemers op hoofdlijnen.  
 

Aantal uur 

Het bestuur en de uitvoerende initiatiefnemers vergaderen ongeveer 4 keer per jaar.  

Daarnaast ben je gemiddeld 3-4 uur per maand voor de functie bezig.  

 

 

Interesse? 

Stuur voor 7 november 2021 een korte motivatie en je CV naar info@walkingtalking.nl.  
 

Neem voor vragen over de vacature gerust contact op met Jolanda de Schepper (telnr. 06-51004328) of mail ons. 

 

mailto:info@walkingtalking.nl

