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Vacature: Penningmeester LSTA (onbezoldigd)  
 

Over LSTA 
De Stichting LSTA ondersteunt coördinatoren van lokale organisaties die hulpvragers met 

administratieve dan wel financiële problemen ondersteunen met inzet van (geschoolde) 

vrijwilligers. Doel is om de kwaliteit van het werk van de vrijwilligers te verbeteren, zodat 

hulpvragers effectiever en duurzamer uit de armoede geholpen worden. Dit doet het LSTA door het 

verzamelen, vertalen en delen van -in de praktijk en wetenschappelijk bewezen- effectieve 

methoden; bestanddelen; instrumenten; kennis en nieuwe inzichten. 

Het LSTA richt zich primair op de 195 lokale organisaties die niet onder een landelijke 

koepelorganisatie vallen. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen van de coördinatoren. Sinds 

2019 maakt het LSTA-onderdeel uit van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), waarvan de 

partners (Humanitas, Schuldhulpmaatje, IOT, SMN, Leger des Heils) tevens toegang hebben tot het 

aanbod van het LSTA.   

 

De penningmeester 
De penningmeester maakt deel uit van het zes koppig bestuur van stichting LSTA. Naast de 

specifieke taken is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en 

ziet toe op de uitvoering daarvan. Verder is de belangrijkste taak het besturen van de stichting en 

doet het bestuur datgene dat noodzakelijk is om de stichting intern en extern goed te laten 

functioneren.  

Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd, deels online, deels in Amsterdam locatie Herengracht 218. 

Lees meer over het LSTA en het bestuur op de over ons pagina op onze site. Een bestuursfunctie 

bij het LSTA is onbezoldigd.  

  

Taken:    
• Is verantwoordelijk voor het opstellen en mede uitvoeren van het financiële beleid van de 

stichting.  
• Houdt de balans bij en beheert samen met ander bestuurslid de bankrekeningen. 
• Verricht of accordeert betalingen.  
• Stelt de begroting op en bewaakt deze samen met het projectteam.  

• Draagt bij aan het opstellen van het financieel jaarverslag.  
• Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting.  
• Draagt bij aan het verbeteren en voeren van administratie met projectbureau en 

administratiebureau.  
• Draagt bij aan het ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de toekomst.  
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Voor deze functie zoeken wij iemand met: 

 
• Ervaringen met het opstellen en beheren van begrotingen; 
• Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit 

aan gegevens;  
• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke financiële gegevens; 

• Sturende maar ook dienstverlenende instelling; 
• Affiniteit met het werkgebied van armoede en financiële redzaamheid is een pre; 
• Ervaring met project- en fondsenaanvragen is een pre. 

 

Meer informatie of interesse: 
Voor vragen en reactie kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter Tamara Madern 
(mail@tamaramadern.nl of 06 28411836, bereikbaar tussen 18 en 20 uur op werkdagen) 
De standplaats van deze functie is het kantoor van het LSTA, Herengracht 218 in Amsterdam. 
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