Vacature Penningmeester
Het museum Tweestromenland in Beneden Leeuwen is opgericht in 1988 en is hét museum
van het Land van Maas en Waal. Het centrale thema is leven, wonen en werken in het Land
van Maas en Waal. Met aansprekende tentoonstellingen en andere (publieks-) ac viteiten,
streven we naar een prikkelende symbiose tussen cultuurhistorie en moderne kunst.
Doordat de termijn van de huidige penningmeester per eind 2021 eindigt, zoeken wij een
ervaren penningmeester (m/v). Iemand met een nanciële achtergrond die gemiddeld twee
dagdelen per week – onbezoldigd - beschikbaar is voor het museum.
Als penningmeester ben je een van de zeven bestuursleden die samen het beleid en de
strategie van het museum bepalen en meewerken aan de realisa e daarvan. Met circa 50
vrijwilligers, een ac eve jongerenraad en een groep specialisten werken we aan een
aantrekkelijk museum.
De werkzaamheden:
- Opstellen en bewaking van de begro ng
- Doen van betalingen en bewaking van de liquiditeit (in- en uitgaande geldstromen)
- Zorgt voor de nanciële administra e, inclusief onkostenvergoedingen, de
projectenadministra e en nanciële verantwoordingen i.h.k.v. subsidies.
- Bewaakt de jaarplanning en stelt het nancieel jaarverslag op samen met de
accountant waarna het bestuur deze vaststelt
- Vertaalt het beleid en ac viteiten naar een nanciële planning
- Regelt verzekeringen, scale en juridische zaken
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Pro el
- A niteit en kennis en ervaring in een nanciële func e c.q. als penningmeester
- Kennis en ervaring met bedrijfsvoering, projectadministra e, nancieel beheer en
verslaglegging en risicobeheer, control- cyclus
- Ervaring als gesprekspartner voor de externe accountant, juristen etc.
- Kennis en ervaring met Exact, Excel en a niteit met automa sering
- Energiek, gedreven, communica ef, nauwgezet en gericht op samenwerken
- Belangstelling voor de culturele sector

Achtergrondinforma e
Museum Tweestromenland vertelt over leven, wonen en werken in het Land van Maas en
Waal. Het verhaal loopt van de prehistorie tot 2021. Daarnaast richt het museum zich tevens
op hedendaagse thema’s waarbij de rela e met moderne kunst wordt gezocht.
Het museum staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met o.a. onderwijs en
culturele instellingen in de regio. Zij richt zich daarbij op bezoekers uit de regio Nijmegen,
Arnhem en ’s-Hertogenbosch en op de toerist die het Land van Maas en Waal bezoekt.
Het “Museum Tweestromenland” is ondergebracht in een s ch ng. De rol van het bestuur is
het ontwikkelen van beleid, rela es onderhouden met vrijwilligers, subsidiegevers, vrienden
en sponsors. De bestuursleden zijn ‘ambassadeur’ van de organisa e. De code “Good
Governance” en de “Ethische Code” worden gevolgd.
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Belangstelling?
Laat ons dat weten per e-mail: info@museumtweestromenland.nl onderwerp:
‘penningmeester’. Schets uw achtergrond en mo va e. Voor meer informa e kunt u contact
opnemen met Wilma Willems, voorzi er, M 06 53 79 26 17.

