
 

GEEF EEN KIND EEN HOOPVOLLE TOEKOMST 
 

Vacature penningmeester Kinderadoptieplan 

 

Het Kinderadoptieplan 
Kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven. Dát is onze missie. Wij geloven dat we hiermee 
de wereld kunnen veranderen. Samen met onze sponsors zorgen wij er voor dat wereldwijd 
duizenden kinderen voedsel, onderwijs en liefdevolle aandacht ontvangen. Ook krijgen ze de 
hoopvolle boodschap van het evangelie te horen. Vanuit Nederland worden er meer dan zeshonderd 
kinderen gesteund. Wil je ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld? 

De organisatie 
Het Kinderadoptieplan maakt deel uit van het internationale Kinderadoptie  programma van de Kerk 
van de Nazarener. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amerika. In Nederland is het Kinderadoptieplan 
onderdeel van de landelijke zendingsraad (DNMI) van onze kerk. Het Nederlandse team wordt geleid 
door een coördinator. Deze is vanuit de functie automatisch (ex officio) lid van de DNMI. Het 
enthousiaste team bestaat daarnaast uit een secretarieel medewerker, een penningmeester, een 
correspondentie medewerker en een marketingmedewerker. Zie ook onze website. 

De vacature 
We zijn op korte termijn op zoek naar een penningmeester (ca. 2 uur/week). We zoeken iemand die 
gevoel heeft voor cijfers en zijn talent wil inzetten om kansarme kinderen weer een hoopvolle 
toekomst te geven. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

- De financiële administratie van het Kinderadoptieplan. We werken met het programma Snelstart 
Online; 

- Een actuele financiële administratie van het sponsorbestand;  
- Het maandelijks incasseren van sponsorbedragen van sponsors; 
- Elk kwartaal versturen van de sponsorgelden naar het buitenland;  
- Opstellen van de jaarrekening en begroting 

Het werk kan zelfstandig vanuit huis gedaan worden, op tijden dat het jou schikt. Er is ruimte voor 

eigen initiatief. In deze functie val je onder de leiding van de coördinator van het team.  

We verwachten dat je lid bent van de Kerk van de Nazarener.  

Het contact met de andere teamleden gaat meestal per WhatsApp, e-mail en telefoon. Een paar keer 

per jaar komt het team bij elkaar om ervaringen te delen en de teamgeest op te bouwen. 

Contact 
Als je interesse hebt in deze functie, kun je contact opnemen met Désirée Veening-Griffioen, tel. 06-
29011653. Je kunt ook mailen: coordinator@kinderadoptieplan.nl.    

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 15 april 2020. 

We zien naar je uit! 

 

 

https://www.ncm.org/holistic-child-development
https://www.kinderadoptieplan.nl/over-ons/organisatie/
mailto:coordinator@kinderadoptieplan.nl

