Wij zijn op zoek naar een Penningmeester.
School’s Cool Arnhem ondersteunt leerlingen die in het eerste leerjaar van het Voortgezet Onderwijs zitten met
behulp van thuismentoren. Het gaat om leerlingen die om diverse redenen een steuntje in de rug kunnen
gebruiken bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. De thuismentor komt wekelijks bij de leerling thuis en
helpt met huiswerk en studievaardigheden. Daarnaast helpt de thuismentor de leerling op sociaal-emotioneel
vlak.
Een goede start in het Voortgezet Onderwijs is essentieel. Door de inzet van thuismentoren door School’s Cool
zal de schoolloopbaan van deze leerlingen succesvoller verlopen. School’s Cool Arnhem begeleidt jaarlijks
ongeveer 30 koppels van leerlingen en thuismentoren.
Het bestuur van School’s Cool Arnhem bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De mentorcoördinator (0,2 FTE) is verantwoordelijk voor het primaire proces en in die rol
aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur
De huidige penningmeester wil na zes actieve jaren graag in 2022 het stokje overdragen aan een nieuwe
penningmeester.

Wat ga je doen?
-

Je verzorgt de boekhouding van de Stichting en maakt het financieel jaarverslag.
Je bent het aanspreekpunt voor bankzaken en fondsenwerving.
Je stimuleert en bewaakt, samen met de andere bestuursleden, de continuïteit en ontwikkeling van de
Stichting.
Je houdt mede toezicht op de uitvoering van de bevoegdheden en het beleid van de Stichting en haar
vrijwilligers.
Je stelt op hoofdlijnen mede de koers van de Stichting vast.
Je woont ongeveer 8 keer per jaar de bestuursvergaderingen bij.
Je verbindt je aan de Stichting voor (tenminste) een termijn van 3 jaar.
Tijdsbesteding: gemiddeld circa 2 uur per week.

Wat vragen we van jou?
-

Je hebt affiniteit met de doelgroep en met de doelstelling van de Stichting.
Je hebt ervaring of affiniteit met financiën en fondsenwerving, beschikt over een netwerk, bij voorkeur in
het publieke domein (regio gemeente Arnhem) en/of het bedrijfsleven.
Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de Stichting.
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer.
Bestuurlijke ervaring is een pré.

Wat bieden we jou?
-

Een boeiende en veel voldoening gevende vrijwilligers bestuursfunctie binnen een informele setting.
De mogelijkheid om samen het verschil te maken voor heel veel leerlingen

Spreekt dit je aan? Heb je vragen?
Neem dan vooral contact met ons op!
Jan Wagenmakers, penningmeester.
Tel: 06 53582664
E-mail: jan@schoolscoolarnhem.nl
Website: www.schoolscoolarnhem.nl

