
ERVE EME ZOEKT PENNINGMEESTER 
 
Ben jij de nieuwe penningmeester van Erve Eme? Jij bent secuur, standvastig, hebt verstand van 
financiën en denkt strategisch vooruit. En je wilt zorgvuldig op onze schatkist passen. Je bent een 
volwaardig gesprekspartner voor het bestuur én vakkundig vertegenwoordiger van onze stichting 
richting belangrijke samenwerkingspartners waaronder de gemeente Zutphen. Je pakt je rol actief 
op, helpt mee aan het dynamische en soms hectische groeiproces van ons middeleeuws erf en werkt 
zelfstandig aan het vormgeven en uitvoeren van je functie.  
 
Wat worden je belangrijkste taken 

 Verzorgen van de boekhouding en controle van de in- en uitgaande geldstromen via bank en 
kas 

 Verzorgen van de Btw-aangiftes 

 Verrichten van betalingen (via internet) 

 Maken van financiële kwartaalverslagen, het financieel jaarverslag en de begroting 

 Coördinatie / regelen van kassadiensten tijdens openstellingsdagen & evenementen 

 Ondersteuning en advisering van het bestuur bij o.a. subsidieaanvragen en crowdfunding. 
 
De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is afhankelijk van je eigen invulling 
maar bedraagt ongeveer 4 tot 8 uur per week. Het bestuur vergadert officieel vier maal per jaar maar 
heeft wekelijks contact over de voortgang van diverse zaken. Van onze bestuursleden verwachten wij 
op dit moment een actieve bijdrage in de groei van ons middeleeuws erf richting een professionele 
organisatie. Interesse in levende geschiedenis is een pré maar niet strikt noodzakelijk voor deze 
functie. 
 
Wat bieden wij? 

 Een bijzondere ervaring die het vermelden waard is op je CV 

 Vakkundige en gepassioneerde collega-bestuurders én enthousiaste mede-vrijwilligers 

 Een vergoeding van gemaakte onkosten en, indien de financiën dit toelaten, een 
vrijwilligersvergoeding 

 Bovenal bieden wij je een inspirerend nieuwe initiatief waar jij mede verantwoordelijk voor 
bent! 

 
Wil jij je financiële talenten inzetten voor ons middeleeuws erf, mail je sollicitatie dan naar 
voorzitter@erve-eme.com o.v.v. vacature penningmeester. Wij streven ernaar om vóór het eind van 
2017 een nieuwe penningmeester te benoemen. 
 
Meer informatie vindt je op onze website: www.erve-eme.com/vacatures of bel met onze voorzitter, 
Patrick Reeuwijk, 06-19689994. 
 

Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum, een reconstructie van een vroeg-middeleeuws 

erf, gelegen in het mooie Zutphen. Erve Eme bevat unieke reconstructies uit de Frankische tijd, de 

periode na het vertrek van de Romeinen en vóór de komst van Karel de Grote. Bij Erve Eme waan je je 

in de vroege middeleeuwen.  

Stichting Erve Eme beheert en de exploiteert sinds januari 2017 Erve Eme. In 2017 trokken wij ruim 

2.500 bezoekers. De komende jaren groeien wij tot een belangrijke speler op de cultureel- en 

historisch-educatieve markt in Gelderland. Erve Eme wordt hét historisch belevenispark van 

Gelderland waar de vroege geschiedenis tot leven komt. 
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