
                                    
 
De  Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA ) is de landelijke belangenvereniging voor 

mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ons doel is de maatschappelijke positie van 

kinderen en volwassenen met ASS te versterken. Dit doen we door hun participatie in de samenleving 

te bevorderen, door belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact. De 

vereniging functioneert in 11 regionaal werkende afdelingen, met elk een regiobestuur. In Zuid-Holland 

telt de vereniging ruim 2000 leden. Voor het regiobestuur van Zuid-Holland zoeken we een  

 

Penningmeester 
(op vrijwillige basis) 

 

De NVA Zuid Holland zet zich in voor de belangen van mensen met autisme, in alle levensfasen en op alle 

levensterreinen. Het individu staat centraal. Wij doen dit samen met hen die geïnteresseerd zijn in autisme. Wij 

willen mogelijkheden creëren voor mensen met autisme in een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.  

 

U bent: 

 NVA Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zuid-Holland 

 Ervaringsdeskundig (bijv. ouder en/of partner van of werkzaam met mensen met ASS) 

 

Wat doet een penningmeester: 

 Betalingen verrichten 

 Opstellen van een begroting 

 Opstellen financiële gedeelte regio jaarverslag 

 Voeren van financiële administratie van de regio 

 Waken over inkomsten en uitgaven van de regio 

 Meehelpen aanvragen subsidies/fondsenwerving 

 Meehelpen verantwoorden van subsidies  

 Het deelnemen aan penningmeester overleggen op landelijk Bureau in De Bilt (2x per jaar)  

 

Wat vragen wij: 

 Kennis van organisatie/ regio  

 Cijfermatig inzicht 

 Goed om kunnen gaan met computer 

 Kunnen samenwerken 

 Betrouwbaar 

 Accuraat 

 Consequent 

 

Wij bieden: 

 Een prettig werkklimaat 

 Een zelfstandig en verantwoordelijke functie 

 Meer kennis op gebied van ASS, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het 

verbreden van uw horizon 

 Deskundigheidsbevordering door deel  te nemen aan cursussen en/of congressen 

 Vergoeding van reiskosten etc. 

 

Uw reacties kunt u per e-mail sturen naar : Zuidholland@autisme.nl 

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij: Talitha Kaptein, 

T. 06-40713070. Voor meer informatie over de vereniging : www.autisme.nl 
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