Vacature (plaatsvervangend) bestuurslid Financiële Commissie
Achtergrond
Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van de KLM. Getracht wordt kinderen in
landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en
medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van
kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in
principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors.
In 2019 heeft Wings of Support € 649.046 euro besteed aan 73 projecten in 19 verschillende landen en
daarmee meer dan 34.000 kinderen geholpen.

Financiële commissie
De financiële Commissie van Wings of Support is verantwoordelijk voor het volledige financiële beleid van
de stichting. Dat betekent onder meer: het waarborgen van de financiële gezondheid en continuïteit van de
stichting, beheer van het totale vermogen (verdeeld over 4 banken), opstellen van relevante rapportages,
adviseren van het bestuur en overige commissies (zoals de projecten commissie en sponsor commissie),
opstellen van de jaarrekening in samenwerking met een externe accountant. Je wordt daarin ondersteund
door een Audit Commissie waarmee 4x per jaar vergaderd wordt. Je vertegenwoordigt daarnaast de
financiële commissie tijdens de bestuursvergaderingen (6x per jaar) en vergaderingen met de Raad van
Toezicht (4x per jaar). Momenteel bestaat de financiële commissie uit drie personen. Waarvan een
penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester. In principe draagt de penningmeester de
eindverantwoordelijkheid voor het jaarverslag en het financieel reilen en zeilen van de stichting.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent werkzaam binnen de KLM
Je hebt affiniteit met de financiële functie
Je hebt aantoonbare ervaring met financiële administraties
Je hebt de ambitie om de financiële commissie van de stichting naar een hoger niveau te tillen
Wat je ook gaat doen, je ziet altijd een manier voor verbetering en hebt de drive om dit door te
voeren
Je bent een team player, hebt aandacht voor kwaliteit en zit vol met initiatief
Je kan goed overweg met Office (PowerPoint, Excel) en overige applicaties (Salesforce, Exact, etc.)
Je wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levens van kansarme kinderen door jouw tijd
in te zetten voor Wings of Support

Geschatte tijdsbesteding

De tijd die besteed wordt aan deze functie varieert sterk van week tot week. Er zijn genoeg weken waarbij je
zelfs niks hoeft te doen. Andere weken vragen veel van je, zoals tijdens de opstellen van het jaarverslag. De
tijdsbesteding varieert daarmee van 0-10 uur per week.

Per wanneer?

De vacature plaatsvervangend penningmeester of lid van de financiële commissie zijn per direct
beschikbaar. Ook voor de penningmeester positie zoeken we per direct iemand, maar voor de continuïteit
van de financiële commissie zal deze functie maart 2020 officieel worden overgedragen.

Wat krijg je ervoor terug?
•
•
•
•
•
•

Een bijdrage leveren aan de levensstandaard van 34.000 kansarme kinderen
Samen met de rest van het bestuur richting geven aan de toekomst van Wings of Support
Werken in een organisatie vol met enthousiaste vrijwilligers
Persoonlijke ontwikkeling
Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart
Mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse Wings of Support Klusreis

Deadline

Voor bovengenoemde vacatures verstrijkt de deadline vrijdag 7 augustus.

Aanmelden/vragen/opmerkingen

Mocht je interesse hebben, geef dan aan of je wilt deelnemen in de financiële commissie als lid, als
plaatsvervangend penningmeester of als penningmeester. Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur
dan een mail naar loulou@wingsofsupport.org of bram.u@wingsofsupport.org.

