
 

 
 
 

ONfile zoekt op korte termijn een penningmeester 
Stichting ONfile, het netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere 
mediaprofessionals, zoekt een nieuwe penningmeester. 

Wat is ONfile?
Stichting ONfile is opgericht in 1996 met als doel de positie van gevluchte 
journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. In de daaropvolgende jaren is 
de achterban van de stichting uitgebreid met filmmakers en andere 
mediaprofessionals. Het netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals uit 35 
verschillende landen, waaronder nieuwkomers en mensen die al langer in 
Nederland zijn. Op het kantoor van ONfile zijn een coördinator en een 
communicatiemedewerker op freelancebasis werkzaam (totaal ongeveer 24 uur per 
week). 

Wat doet ONfile?
ONfile draagt bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving door gevluchte 
mediaprofessionals te ondersteunen bij hun professionele integratie. ONfile biedt 
haar netwerk een veilige haven én een (online) plek voor ontmoeting, 
samenwerking en kennisuitwisseling. ONfile functioneert daarnaast als intermediair 
tussen haar schrijvers, makers en sprekers en de Nederlandse media en 
samenleving. ONfile begeleidt mediaprofessionals en mediaorganisaties waar 
mogelijk op maat.

 
Takenpakket
Het takenpakket bestaat uit:  
- Het opstellen en bewaken van de jaarbegroting;  
- Het leveren van input voor aanvragen en verantwoordingen van projectsubsidies, 
in samenspraak met de bij ONfile betrokken fondswerver; Het zorgdragen voor 
betalingen, eventueel samen met de coördinator, van onkosten en declaraties van 
freelancers en vrijwiligers;  
- Het voeren van de financiële administratie van de stichting; 
- Het regelen van fiscale zaken, mede om te voldoen aan de criteria vastgelegd in 
de ANBI-wetgeving;  
- Het opstellen van een financieel jaarverslag.  
- Het informeren van de overige leden van het bestuur over financiële en 
administratieve zaken  



Wij zoeken 
De penningmeester heeft verstand van en ervaring met (project-) begrotingen en 
verantwoording, en voelt zich verbonden met de doelstellingen van de organisatie. 
Zij/hij wil graag bijdragen aan de verdere groei van ONfile, vooral met betrekking tot 
de verdere ontwikkeling van een sterke financiële basis. 

Wij bieden
De penningmeester maakt deel uit van een actief en betrokken, zes leden tellend 
bestuur. Stichting ONfile is een inspirerende, ambitieuze organisatie met een sterk 
netwerk in de mediawereld. Reiskosten van bestuursleden worden vergoed; er is 
(op dit moment) geen vacatievergoeding. 

Reacties en vragen om nadere informatie graag voor 22 februari 2019 naar Maaike 
Verrips, voorzitter, mverrips@taalstudio.nl, 0627385672.
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