
 

Duurzaam heeft een urgente vacature voor een penningmeester! 

Heb je een groen hart, een duurzame instelling en wat vrije tijd beschikbaar? Wil je ons komen helpen? 

Wij zoeken een penningmeester voor ons bestuur. 

Waarom? Omdat we op dit moment in het bestuur zonder penningmeester zitten! En we hebben zoveel 

activiteiten en initiatieven om onze gemeente duurzamer te maken. Maar daarvoor hebben we wel een 

goede penningmeester nodig! 

Wie zijn wij? Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg – Duurzaam LV – is een vrijwilligersorganisatie 

met een klein bestuur van 6 mensen die als doel heeft inwoners te informeren over hoe ze hun eigen 

omgeving duurzamer kunnen maken. En tegelijkertijd jutten we de gemeente op om meer uitvoering te 

geven aan alle mooie duurzaamheidsplannen. We zijn als het ware de intermediator tussen inwoners en 

gemeentebestuur. Daarnaast werken we graag samen met andere organisaties, zoals Energy Common 

LV en Stadstuin Rusthout. Een  bekende activiteit van ons is de Duurzame Markt, die wij in september 

organiseren in de Stadstuin Rusthout. 

Wat houdt het werk van penningmeester in? De penningmeester is verantwoordelijk voor het afdoen 

van rekeningen, dat is op zich niet zo heel veel werk. Maar we zoeken vooral iemand met ideeën hoe we 

financieel sterker kunnen worden, om onze plannen ook te kunnen uitvoeren. Zo willen we graag met 

de gemeente in overleg over een basissubsidie, en willen we onderzoeken of we met leden/donateurs 

kunnen gaan werken. Kortom, we zoeken een penningmeester die een paar uur per week beschikbaar 

heeft, maar bovenal goede ideeën heeft hoe we als sterke gezonde organisatie kunnen opereren. Het 

kost je wat vrije tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Een groot netwerk, betrokken bij andere 

organisaties en bij de gemeentepolitiek, en vooral: een groener gemeente!  

Interesse? We sturen je graag ons Jaarverslag, ons Activiteitenplan en onze Duurzame Flits. Neem vooral 

contact op met de voorzitter, Marjan van Giezen. Hopelijk tot ziens! 

Marjan van Giezen, voorzitter, @: marjanvangiezen@icloud.com 
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