
 
 

 

 

 

De Gaarkeuken van Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie die door middel van het aanbieden 
van een gezonde maaltijd de armoede en eenzaamheid in Rotterdamse wijken wil tegengaan en de 
gezondheid van Rotterdammers met een klein budget wil bevorderen.  

Het bestuur van Stichting De Gaarkeuken van Rotterdam is op zoek naar een  
 

Penningmeester tevens Lid van het Bestuur 
 
Vanwege het aanstaande vertrek van onze huidige penningmeester zoeken wij een geschikte 
opvolger. Ben jij een ervaren, strategische financieel bestuurder met visie en veel energie die 
sterke affiniteit heeft met onze missie? Kom dan ons bestuur versterken! 
 
Wat ga je doen  
Als penningmeester draag je eindverantwoordelijkheid voor de financiën, stel je de jaarlijkse 
begroting op en werk je samen met de kok en enkele vrijwilligers aan passend in- en 
verkoopbeleid. Je neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en adviseert over 
fondsenwerving en donateursbeleid. Voorts heb je bilateraal overleg met twee vrijwilligers over 
de boekhouding. 
 
Wie ben jij 
We zoeken een penningmeester met ruime financiële en bestuurlijke ervaring. Je bent gepokt 
en gemazeld op het gebied van zowel accounting als boekhouding. Verder ben je op de hoogte 
van de lokale sociale kaart en de hieraan verbonden instellingen, dan wel ben je in staat je deze 
snel eigen te maken.  
 
Verder heb je  

• Ruime ervaring in een vergelijkbare bestuurlijke of eindverantwoordelijke 
managementpositie en ervaring met het voeren van de boekhouding;  

• Affiniteit met vraagstukken rondom armoede en eenzaamheid;  
• Sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).  

 
Meer informatie  
De omvang van de functie is ongeveer 3-4 uur per week: 1 vergadering per maand (in de 
avonduren) met voorbereidingstijd en overige activiteiten, zoals hierboven beschreven. De 
functie gaat formeel in per 1 juni 2023 en is onbezoldigd. Een referentiecheck kan deel uit 
maken van de procedure. 
 
Solliciteren 
Heb je vragen? Neem contact op met Gert Hofsteenge, secretaris van het bestuur, via 
0653423700  
 
Wil je solliciteren? Stuur een e-mail aan Gert Hofsteenge via gert@hofsteenge.net 
  
Je reactie, voorzien van korte motivatie en CV, zien we graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 
15 april 2023 tegemoet. Het streven is de procedure uiterlijk begin mei 2023 af te ronden. 
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Over ons 

De Gaarkeuken van Rotterdam is in 2017 opgericht door Sjaak en Clara Sies, 
tevens oprichters van de Voedselbank.   
Het bestuur bestaat uit zes leden met verschillende expertises. We hebben 1 
fte aan betaalde kracht en ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers die werken 
vanuit twee keukens, één op Zuid en één in Noord. Samen koken wij ca 500 
maaltijden per week. Een van de wijkrestaurants waar de maaltijden worden 
geserveerd bevindt zich in ons Sociaal Café aan de Oranjeboomstraat.  

Meer weten over De Gaarkeuken van Rotterdam? Kijk op onze 
website  www.gaarkeuken.nl 

 
Het delen van deze vacature of onder de aandacht brengen in je netwerk stellen we zeer op 
prijs! 


