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Natuurpunt Waasland vzw zoekt penningmeester 

Natuurpunt Waasland vzw is een regionale vereniging die werkt voor het behoud van alle 

natuurgebieden en open ruimten in elf gemeenten: Antwerpen Linkeroever, Zwijndrecht, 

Beveren-Waas, Kruibeke, Temse, Sint Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas, Waasmunster, 

Lokeren en Hamme. Samen met ruim 5500 leden en tientallen vrijwilligers beheren we meer 

dan 1000 ha natuurgebied. 

 

Taakomschrijving 

1. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de bankrekeningen van de 

vzw, de betalingen en de opmaak van de facturen voor het coördinerend 

secretariaat. 

2. Maandelijks ontvang je de financiële documenten van de 11 kernen en je 

laadt die op in het digitale systeem van het boekhoudkantoor dat onze 

gegevens verwerkt en de btw-aangifte regelt. 

3. Je bent het aanspreekpunt voor de penningmeesters van de 11 kernen en 

de schakel tussen de vzw en het boekhoudkantoor. 

4. Je neemt deel aan de werkgroep die jaarlijks de begroting opmaakt. 

5. Je verzorgt het financiële luik van de jaarlijkse Winteractie. Hierbij word je 

ondersteund door een professionele webshop en een actief team. 

6. Je houdt de dagontvangsten en het kasboek bij van de verkoop in het 

Natuurpunthuis Grote Baan 197 te 9120 Melsele. 

7. Je hebt een mandaat in het bestuursorgaan van Natuurpunt Waasland vzw, 

waar je ook aan rapporteert. 

 

Wat verwachten we van jou? 

1. Je kan je wekelijks 4 uur vrijmaken 

2. Je hebt een groot hart voor de natuur, een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en je bent vaardig in open communicatie 

3. Je hebt inzicht in boekhouding (of je wil dat verwerven) en je bent 

computervaardig 

4. Je bent een teamspeler 

 

http://www.natuurpuntwaasland.be/
http://www.facebook.com/natuurpuntwaasland
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Wat bieden we? 

Dit is een functie op vrijwillige basis dus er staat geen financiële vergoeding 

tegenover. Je kan wel rekenen op: 

1. Ondersteuning van een betrokken boekhoudkantoor. 

2. Een team van penningmeesters van de elf lokale kernen. 

3. Een betrokken en gemotiveerd bestuursorgaan. 

4. Ondersteuning van verschillende werkgroepen. 

Contactadres 

03 775 27 21  |  0472 43 50 41  |  lutgarde.peersman@gmail.com 
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