
 Vacature: 
 Penningmeester 

 Wie zijn wij: 
 Jonge huurders in metropoolregio Amsterdam hebben het niet makkelijk op de woningmarkt. 

 Huurprijzen stijgen en het wordt steeds moeilijker om een woning te vinden. Vele betrokken partijen 

 zitten regelmatig met elkaar om tafel. Echter schuiven daar weinig jongeren bij aan. Daar wil 

 Platform Y verandering in brengen. 

 Wij vertegenwoordigen de stem van alle jonge huurders en willen namens hen om de tafel zitten. 

 Platform Y biedt alle jonge huurders van Ymere de mogelijkheid om mee te praten over thema’s die 

 zij belangrijk vinden zoals: doorstroming, betere woonkwaliteit, duurzaamheid en woningnood. 

 Iedere mening telt. 

 Wij zijn opzoek naar een nieuwe penningmeester voor ons kleinschalig maar groeiend jongeren 

 bestuur. Zie jij zelf terug in het onderstaande profiel? Neem dan contact met ons op! 

 Dit ben jij: 
 -  ik ben een jonge huurder van Ymere (tot 36 jaar) 

 -  ik heb affiniteit met het onderwerp jongerenhuisvesting 

 -  ik wil mij actief inzetten om de positie van jonge huurders te vertegenwoordigen en te 

 verbeteren 

 -  ik vind het leuk om anderen te inspireren 

 -  ik ben nauwkeurig en ik kan goed overzicht bewaren 

 -  ik heb affiniteit met financiën en/of ben bereid dit te leren 

 -  ik heb minimaal 12,5 uur per maand de tijd om te investeren in Platform Y 

 Als penningmeester: 
 -  beheer de bankrekeningen 

 -  ontvang en doe je betalingen 

 -  hou je het bankboek bij 

 -  stel je begrotingen en realisaties op 

 -  maak je een financieel jaarverslag 

 -  bewaak je de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting 

 Dit krijg je: 
 -  een vast bedrag per maand aan vrijwilligersvergoeding, deze is afhankelijk van je functie. 

 -  de kans om mee te praten en te denken over woonzaken die de jonge huurders van Ymere 

 aangaan. 

 -  een leuk (jong) team waarmee je samenwerkt en natuurlijk ook gezellig (online) mee borrelt 

 Ben je enthousiast? Stuur dan naar  info@platform-y.nl  je CV, een filmpje of andere verrassing naar 

 ons op en laat jouw motivatie spreken! Wij streven naar een reactie binnen 5 werkdagen. 
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