
 

Bestuurslid / Penningmeester   
Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting is een goededoelenfonds. Het is onze missie om Hengelo 

mooier te maken voor alle inwoners. Dit doen we door verbinding op te zoeken, maar bovenal door 

maatschappelijke initiatieven financieel te ondersteunen. Initiatieven die aan onze voorwaarden 

voldoen.  

De maatschappelijke initiatieven kunnen gericht zijn op het stimuleren van het welzijn van de 

inwoners van Hengelo, als het bevorderen van de aantrekkelijkheid van Hengelo.  

 
JE WILT… 

de financiële zaken op een correcte wijze uitvoeren door kennis van zaken. Je wilt jouw rol vervullen 

in een team waar iedereen dezelfde passie heeft en gehandeld wordt vanuit een “can do” houding.  

 

JE KUNT… 

je verplaatsen in de verschillende stakeholders en de financiële stukken vertalen naar begrijpelijke 

taal. Op het gebied van “bedrijfsvoering”, onroerend goed beheer en vermogensbeheer zie je erop toe 

dat gewogen keuzes worden gemaakt en bewaak je de processen.  

 

JE WERKZAAMHEDEN… 

bestaan uit het opstellen en het bewaken van de begroting, verrichten van betalingen (via het vier-

ogen-principe), het onderhouden van contacten en contracten met de banken rondom beheer van 

beleggingen, de contacten met de accountant rondom financiële administratie en jaarrekening, het 

onderhouden van contacten met de verzekerings- en onroerend goed adviseurs. Met de huurders 

onderhoud je het contact rondom betalen van huren en met overige debiteuren over renten en 

aflossingen.  

 

Maar bovenal beoordeel je samen met collega-bestuursleden de projecten en daarmee de initiatieven 

om Hengelo mooier te maken. 

 

JE DURFT… 

draagvlak te creëren bij alle interne stakeholders, waaronder het bestuur en de leden van Raad van 

Toezicht. Wat voor jou belangrijk is, is dat er gehandeld wordt in de geest en niet volgens de letter. 

Risico’s die mogelijk kunnen ontstaan, durf jij op jouw manier aan te pakken. 

 

JOUW INTERESSES… 

liggen op het gebied van vermogensbeheer, onroerend goedbeheer en het beheersen van financiën.  

 

Om invulling te geven aan de missie van onze stichting heb je een maatschappelijke binding en een 

functioneel netwerk in Hengelo.  

 

LOKAAL FONDS HENGELO | FULDAUERSTICHTING BIEDT… 

een rol van Penningmeester waarin jij, vanuit jouw creativiteit, kunt bijdragen aan het mooier maken 

van Hengelo. Binnen het bestuur ga je collega-bestuursleden ervaren die een hart voor Hengelo 

hebben en zich graag willen inzetten voor goede doelen die Hengelo kent.  

 

Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting heeft een ANBI-status. Hierdoor hebben we niet alleen de 

mogelijkheden om gelden te geven, maar ook te ontvangen. Conform de ANBI-status wordt ook een 

vergoeding verstrekt. Niet alleen aan de Penningmeester maar aan alle bestuursleden, leden van de 

Raad van Toezicht en adviseurs.  

 

Wij vergaderen eenmaal per maand met het voltallig bestuur en viermaal per jaar met de Raad van 

Toezicht.  

 

  



 

WAT TE DOEN… 

om in aanmerking te komen bij Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting: 

 

• kun je een WhatsApp bericht sturen of bellen dat je interesse hebt. Het telefoonnummer van 

onze voorzitter is 06 – 10 52 59 96 (René Pigge); 

 

Een CV en motivatiebrief is niet persé nodig maar mag wel. 

  

 

  


