
Society for International Development 

 

November 2013 | Bestuursvacature: penningmeester  

 

Society for International Development – Netherlands Chapter (SID NL) is een debat-gedreven netwerk-

organisatie die internationale kennis verbindt aan het Nederlandse debat over internationale 

samenwerking en ontwikkeling. SID NL is opgericht op 30 januari 1990 en is één van de drie grootste 

en meest actieve ‘chapters’ van het SID International –netwerk dat wereldwijd een forum biedt voor 

discussies die bijdragen aan een integrale, multidisciplinaire en multisectorale aanpak van 

ontwikkeling en sociale verandering.  

SID NL bevindt zich op het raakvlak tussen ruwweg vier groepen: de academische wereld (studenten, 

onderzoekers, academici), het maatschappelijk middenveld (NGOs), het bedrijfsleven (private 

partners) en overheid (beleidsmakers en politici). De ‘netwerkfunctie’ van SID NL komt tot uitdrukking 

door het organiseren van zowel een fysieke als virtuele ontmoetingsplaats. De door SID NL 

georganiseerde activiteiten worden goed bezocht door een divers publiek. Door stakeholders uit 

verschillende sectoren samen te brengen en door het conventionele denken uit te dagen, houdt SID 

het debat over internationale samenwerking en ontwikkeling scherp, en stimuleert zij stakeholders 

door kennisdeling elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe inzichten en ‘decision-makers’ te 

beïnvloeden.  

SID NL is per direct op zoek naar een penningmeester  

Na ruim 3,5 jaar neemt Nita Wink afscheid van het SID NL bestuur. Daarom zijn we op zoek naar een 

nieuwe gedreven en betrokken penningmeester.  

SID NL is een not-for-profit vereniging. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor SID NL ligt bij een 

operationeel bestuur. Dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het secretariaat, dat voor 

advies en netwerk een beroep kan doen op het bestuur.  

Jaarlijks vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV benoemt en ontslaat de leden 

van het bestuur. Het algemene bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

Het bestuur van SID NL bestaat uit acht bestuursleden die hun activiteiten onbezoldigd verrichten. 

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Daarnaast zijn bestuursleden beschikbaar voor 

advisering en inzetten van hun netwerk ter ondersteuning van het secretariaat.  

Primaire taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester:  

De penningmeester:  

• Adviseert over en bepaalt mede het financieel beleid ten behoeve van het waarborgen van 

de continuïteit van SID NL, zoals de jaarbegroting, hoogte contributies, en fondsenwerving 

• Beoordeelt financiële projectoverzichten op volledigheid en juistheid 

• Stelt samen met het secretariaat begroting en financieel jaarverslag op en ondersteunt het 

contact met de accountant 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende eigenschappen 

• Financiële competenties 

• Affiniteit met internationale samenwerking en ontwikkeling 

• Een relevant netwerk 



• Communicatief sterk 

• Beschikbaarheid van ca. 1 à 2 dagdelen per maand (naast de reguliere 

bestuursvergaderingen) 

We verwachten van de kandidaat dat zij/hij beschikbaar is voor de lopende termijn (tot en met 

medio 2016).  

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het secretariaat Mevr. A.M. 

de Groot: 070-2050216 // a.degroot@sidnl.org 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag vóór maandag 9 december 2013 een e-mail met 

CV via a.degroot@sidnl.org. U kunt uw sollicitatie richten aan voorzitter van bestuur de heer R.B.M. 

Grotenhuis. 

Na een selectie op brief en CV volgt een gesprek met twee bestuursleden en de coördinator van het 

secretariaat. Indien nodig volgt een tweede gesprek.  

 

 


