
VACATURE penningmeester 
  
Binnen het Dagelijks Bestuur (DB) van onze vereniging  is een vacature voor de functie van 
penningmeester. 
 
Het DB bestaat naast de penningmeester en het algemeen bestuurslid uit de voorzitter, 
vicevoorzitter en secretaris.  
Naast het DB kent onze vereniging het Hoofdbestuur (HB). Dat wordt gevormd door de voorzitters 
van de 16 vaksecties samen met het Dagelijks Bestuur. Het DB komt acht keer per jaar bijeen of zo 
vaak als de voorzitter dit noodzakelijk vindt, het HB zes keer.  
Van de nieuw bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de ongeveer veertien DB- en HB-vergaderingen 
per jaar bijwoont. De penningmeester mag geen deel uit maken van een sectiebestuur vanaf het 
moment dat hij/zij in functie treedt. Van de penningmeester wordt tevens verwacht dat hij/zij naast 
het penningmeesterschap bereid is een structurele bijdrage te leveren aan de uitvoering van taken 
die onlosmakelijk verbonden zijn met het dagelijks bestuur van de vereniging.  
 
• Er zijn regelmatig contacten met de FvOv (de Federatie van Onderwijsvakorganisaties), de 
Onderwijskamer en de UnieNFTO, CIEFO (i.v.m. rechtsbijstand),  
• er zijn externe contacten (met bijvoorbeeld OCW, SLO, CvTE) en internationale contacten (met 
bijvoorbeeld ECML en FIPLV) maar  
• ook interne contacten (met de redacties van de tijdschriften LTM en LTT),  
• de website en sociale media eisen constant aandacht, maar ook  
• de jaarlijkse Landelijke Studiedag (LSD) en  
• een onderwijsontwikkeling als Curriculum.nu.  
 
De kandidaat voor het penningmeesterschap naar wie wij op zoek is:  
• is als taaldocent actief in vmbo, havo, vwo, hoger- dan wel wetenschappelijk onderwijs,  
• kan buiten zijn/haar eigen kaders met een globale blik naar beleidsthema’s kijken,  
• weet zich in woord en geschrift helder uit te drukken en  
• onderschrijft uiteraard met enthousiasme de doelstellingen van onze vereniging.  
 
Voor meer: https://levendetalen.nl   
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, Judith Richters: 
voorzitter@levendetalen.nl  of tot de secretaris, Dirk Tuin: secretaris@levendetalen.nl  
(0622374233).  
Uw reactie waarin u met redenen omkleed aangeeft waarom u voor de functie van penningmeester 
in aanmerking denkt te komen en een kort cv, zien wij graag tegemoet. 
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