
Voor het voortbestaan van Speeltuin de Viking zijn wij op zoek naar een gedreven
PENNINGMEESTER (vrijwillig +- 4 uur per week)

Ongeveer 72 jaar geleden werd op het terrein van onze huidige speeltuin een mooie speelplek
geopend en ingezegend door pastoor Pessers. Het terrein diende niet alleen als speeltuin, maar werd
ook gebruikt voor fancy-fairs en sociaal-culturele activiteiten zoals jeugdvakantievreugd-projecten.
Een werkgroep van de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid begon begin 1994 met de inrichting van een
nieuwe speeltuin. Deze speeltuin zou de naam “De Viking” krijgen. Een en ander werd mogelijk mede
dankzij een financiële bijdrage van de gemeente. Op zondag 5 juni 1994 werd de nieuwe speeltuin
feestelijk geopend.
In de jaren na 1994 groeide de speeltuin onder het bestuur van de wijkvereniging gestaag, nog steeds
gesubsidieerd door de gemeente. Eind 2009 trad er een verandering op in de manier waarop de
gemeente de wijkvereniging subsidieerde. Daar paste de speeltuin met zijn dure speeltoestellen niet
meer in. Op verzoek van de gemeente Geldrop-Mierlo en met goedkeuring van het bestuur en de
leden van de wijkvereniging, werd op 1 januari 2010 Stichting Speeltuin de Viking opgericht.

De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk exploiteren van een speeltuin in het kader van
een algemeen en sociaal (buurt)belang.

Wat zijn je taken als penningmeester?
● jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening;
● financiële administratie beheren, archief, jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag;
● beheren van de bankrekening door het doen van betalingen, en (deels automatische)

incasso;
● beheer en uitgifte abonnementen;
● aanvragen en beheren subsidies;
● één dag per week de speeltuin openen en sluiten;
● uitbetalen, administreren, archiveren declaraties.

Wij zoeken iemand die:
● het liefst reeds ervaring heeft als penningmeester;
● betrokkenheid toont bij kinderen en (groot) ouders;
● wil/kan samen werken vanuit de doelstelling van de speeltuin;
● goede contactuele vaardigheden heeft/in team kan werken;
● je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.

Kan jij je helemaal vinden in bovenstaande? Dan nodigen we je graag uit te solliciteren bij onze
voorzitter Michael van der Linden. Hij is te bereiken via de mail op voorzitterdeviking@gmail.com Voor
vragen mag je hem ook bellen op 06-48770895
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