
vacature vice-voorzitter 

& 

vacature penningmeester  

 

Wie komt ons College van Kerkrentmeesters versterken?  

 

Het College van Kerkrentmeesters(CvK) is verantwoordelijk voor de financiële en een groot aantal 

organisatorische aspecten binnen onze kerkelijke gemeente. Daarnaast beheert het college onze 

kerkgebouwen en zorgt ervoor dat ze goed onderhouden worden. De variatie in onderwerpen 

binnen het werkgebied van het college is breed, de functies zijn zeer veelzijdig en in een ontspannen 

en gezellige sfeer proberen we de taken uit te voeren en te organiseren.  Op dit moment zoeken wij 

een vice-voorzitter en een penningmeester die bijdragen willen leveren voor een gezonde gemeente 

van de Protestantse Kerk in Leusden. 

De vice-voorzitter heeft de volgende hoofdtaken: 

• vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid; 

• lid van de kerkenraad (indien mogelijk); 

• verantwoordelijk voor HRM t.b.v. onze kerkelijke medewerkers; 

• verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid; 

• draagt mede zorg voor het boeien, binden en instrueren en trainen van vrijwilligers; 

• verantwoordelijk voor het actueel houden en in de praktijk laten werken van de eigen 

Calamiteitenplannen. 

 

De penningmeester heeft de volgende hoofdtaken: 

• verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het financiële beheer en 

verzekeringen; 

• geeft inhoudelijk leiding aan het financieel administratieve personeel, waaronder vallen: 

administratie van vrijwillige bijdragen, opstellen/indexeren van huurcontracten, de financiële 

administratie, administratieve automatisering; 

• houdt de meerjarenbegroting actueel, denkt mee en adviseert m.b.t. belangrijke 

investeringen/uitgaven en verwerkt de gevolgen hiervan in een meerjarenbegroting; 

• stelt tijdig de begroting en de jaarrekening op, bespreekt deze met het CvK en vervolgens 

met de kerkenraad voor goedkeuring; 

• ontwikkelt samen met andere CvK-leden beleidslijnen voor de langere termijn. 

 

We zouden het zeer op prijs stellen als er voor elk van deze functies een vrouw of man zou opstaan 

om ons te helpen om onze gemeente draaiende te houden. Heb je interesse en wil je ons helpen? Bel 

of email mij voor aanvullende informatie: Renze Krol, voorzitter College van Kerkrentmeesters; 

06-11351285, renzekrol@pgleusden.nl. 

 


