
   

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Espria ledenvereniging 

 Vice-Voorzitter en penningmeester 
 

Samen komen we verder 
 

 
Standplaats:   Beilen en Zwolle 
 

 
1. ESPRIA LEDENVERENIGING 
 

Espria ledenvereniging is een onafhankelijke ledenvereniging (consumenten) met ruim 310.000 leden. 
Leden kunnen met elke hulpvraag over welzijn, wonen en zorg bij de ledenvereniging terecht. De 
ledenvereniging is van oudsher bekend van het kosteloos in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen 
zoals krukken en geven van korting op veel diensten en producten. Inmiddels biedt zij veel meer zoals 
proposities op het gebied van preventie, vitaliteit en langer zelfstandig thuis wonen, Het Slimste huis 
in Alkmaar en digitale platformen waar informele vraag en aanbod worden samengebracht. Binnen de 
vereniging wordt steeds kritisch nagedacht over o.a. (uitbreiding van) het aanbod, activatie van de 
lokale samenleving, ledenbinding, uitbreiding van het ledenbestand en marketing.  

 
Espria ledenvereniging is een onafhankelijke vereniging: de vereniging heeft leden die door de 

ledenraad worden vertegenwoordigd. De ledenraad bepaalt de koers van de ledenvereniging. De 

ledenraad stelt de begroting, de beleidsplannen en het ledenservicepakket vast. Ook bepaalt hij wat 

de jaarlijkse contributie wordt van de ledenvereniging. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en 

ongevraagd adviseren. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. 

Het bestuur van de ledenvereniging ziet toe op de uitvoering van hetgeen door de ledenraad is 
vastgesteld. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.  

De ledenserviceorganisatie (genaamd Ledenservice) onder leiding van de directeur is verantwoordelijk 
voor de praktische uitvoering van het meerjarenbeleid en de jaarplannen. De organisatie bestaat uit 

circa 40 medewerkers. 

Meer informatie vindt u op www.ledenvereniging.nl  
 
Espria ledenvereniging werkt nauw samen met Stichting Espria.  
 

  

http://www.ledenvereniging.nl/


   

 

 

2. FUNCTIE 
 
Als bestuurslid heeft u primair een toezichthoudende rol. In afstemming met de ledenraad zorgt het 
bestuur ervoor dat de directie van de uitvoeringsorganisatie een optimale service aan de leden van de 
vereniging kan leveren.  
 
Binnen de ledenraad zijn verschillende commissies. Bestuursleden zijn lid van één of meer commissies.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

De vicevoorzitter:  

 Draagt bij aan de verdere strategische ontwikkeling, productontwikkeling en positionering van 

de ledenvereniging. 

 Neemt de rol van vicevoorzitter op zich in het bestuur; hij of zij wordt automatisch de 

plaatsvervanger van de voorzitter bij afwezigheid en is de naaste gesprekspartner van de 

voorzitter van de ledenvereniging. 

 Houdt zich met de interne werking van de ledenvereniging bezig; staat bijvoorbeeld 

ledenraadsleden, bestuursleden en de directeur bij ten aanzien van organisatorische en 

procedurele vragen. 

 Vervult een voortrekkersrol bij selectieprocedures voor nieuwe ledenraadsleden en in de 

selectiecommissie. 

 Neemt deel aan vergaderingen van het bestuur en van de ledenraad. 

 Is in staat en bereid om het eigen netwerk in het belang van de ledenvereniging in te zetten. 
 
De penningmeester: 

 Verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging. 

 Neemt de rol van voorzitter van de financiële commissie op zich welke fungeert als controle 
orgaan van de vereniging. 

 Heeft -indien nodig- overleg met de controller. 

 Neemt jaarlijks samen met de accountant de aanbevelingen door.  

 Legt op de algemene vergadering de financiële positie (jaarrekening en begroting) voor en 
geeft daar een toelichting op. 

 Neemt deel aan vergaderingen van het bestuur en van de ledenraad. 

 Is in staat en bereid om het eigen netwerk in het belang van de ledenvereniging in te zetten. 
 
  



   

 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 De penningmeester heeft financiële deskundigheid. 

 Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van verbetering 
van de kwaliteit van leven en zelfstandig wonen voor in alle levensfasen. 

 Brede maatschappelijke betrokkenheid. 

 Integer en betrouwbaar. 

 Affiniteit met wonen, zorg of welzijn en kennis van de ontwikkelingen daarbinnen. 

 Gericht op hoofdlijnen, maar met oog voor detail. 

 Bestuurlijke ervaring, opgedaan bij een maatschappelijke organisatie, dan wel een 

vergelijkbare omgeving. 

 Verbindend en uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 Proactief en digitaal vaardig. 

 

 
5. VERGOEDING EN INVESTERING VAN TIJD 

 
Als vice-voorzitter en penningmeester van een van de grootste ledenverenigingen van ons 
land krijgt u de gelegenheid een maatschappelijke bijdrage te leveren in het belang van alle 
leden en binnen een zeer relevante en actuele sector. 
 
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt 
opgesteld. Gemiddeld vergadert de ledenraad 4-5 keer per jaar een dagdeel en is er een 
vergadercyclus van het bestuur voorafgaand. Daarnaast is er een strategiedag . De geschatte 
tijdsinvestering is ongeveer 70 uur per jaar. De ledenraadsvergaderingen worden veelal in 
Zwolle georganiseerd.  

 
De vicevoorzitter (en statutair secretaris) en de penningmeester worden gekozen voor een 
termijn van 3 jaar welke maximaal twee keer kan worden verlengd. De vacatievergoeding 
bedraagt € 5000,- per jaar. Daarnaast is er een reiskosten vergoeding van € 0,19 per km.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met BeljonWesterterp: 
 
Renate van der Zijl 
06-53 30 91 86 
 


