
                                                                                                                      

 

Het bestuur van peuterspeelzaal ’t Opstapje is op zoek naar een penningmeester. 

Wie zijn wij: 
Peuteropvang 't Opstapje is onderdeel van SPEL (Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad). 
't Opstapje biedt specialistische begeleiding aan kinderen met een achterstand en/ of 
beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of 
gezondheid. Dit doen wij samen met de Partners Kwelder 2: de eerste lijns 
kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste van de paramedische praktijk de 
Klimboom en het revalidatieteam van Merem kinderrevalidatie. 
't Opstapje biedt plek aan maximaal 8 kinderen per dag.  
 
Het bestuur van ’t Opstapje bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene 
bestuursleden en een oudervertegenwoordiger. Het bestuur zet zich vol passie vrijwillig in 
voor ’t Opstapje.. 
 
De taken voor de penningmeester zullen als volgt zijn: 

- Opstellen, samen met de voorzitter, van de jaarlijkse begroting  
- Controle op de uitgaven t.o.v. de begroting gedurende het lopende jaar. 
- Het opstellen van de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Lelystad. 
- Periodieke financiële overzichten t.b.v. het bestuur. 

Indien gewenst overzichten verstrekken aan de subsidiegever(s). 
- Geeft advies n.a.v. financiële ontwikkelingen. 
- Jaarrekening opstellen in overleg met de accountant. 
- Verantwoordelijk voor de betalingen zoals: declaraties, facturen en incassobatch in 

samenwerking met de coördinator. 
- Verantwoordelijk voor alle betalingen incl. de salarisbetalingen en afdracht 

belastingen rond de 25ste van de maand.  
- Het versturen van facturen. 
- Contactpersoon voor alle financiële vragen zoals de accountant en derden.   
- Medeverantwoordelijk voor het afsluiten van de contracten.  
- Archiveren van alle financiële stukken. 
- Beheer en controle van verzekering polissen 
- Alle andere financiële zaken. 

 
De werkzaamheden zullen gemiddeld ongeveer 2 uur per week nemen en het bijwonen van 
de 4/6 wekelijkse bestuursvergadering. 
 
Ben jij of ken jij iemand die dit voor onze stichting zou willen doen? Dan komen wij heel 
graag met jou in contact voor een persoonlijk gesprek. 
 
Voor verdere informatie over de functie kunt u zich richten tot de voorzitter van Spel, 
Leendert Aarts 
Bereikbaar via 0653490824 
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