
 

 

Vacature Lid van de Raad van Toezicht MCNV (portefeuillehouder financiën) 

 

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van onze leden, zoekt de Raad van 

Toezicht van MCNV per 1 oktober 2020 een: 

Lid van de Raad van Toezicht – portefeuillehouder financiën 

De Raad van Toezicht heeft als taak ervoor te zorgen dat de inspanningen van MCNV een optimale 

bijdrage leveren aan de missie van MCNV: ‘verruimen van eerlijke en duurzame toegang tot 

middelen en diensten die de gezondheid en (sociale) inclusie verbeteren van gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen in Zuidoost-Azië’. De Raad van Toezicht heeft ook een adviserende rol. 

De primaire verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht, met 

name:  

- Verantwoording vooraf (beleidsvorming, jaarlijkse werkplannen en budget)  

- Toezicht houden op de prestaties van de directeur en daarmee de organisatie 

- Verantwoording achteraf (goedkeuring van besluiten van de directeur). 

 

Leden van de Raad van Toezicht MCNV: 

- hebben expertise en ervaring in governance in de (not for) profit sector, alsmede kennis en 

ervaring in een of meer van de volgende gebieden: organisatieontwikkeling, financieel 

beheer, institutionele fondsenwerving, (bedreigingen van) volksgezondheid en van juridische 

en governance vraagstukken in Vietnam en/of andere Zuidoost-Aziatische landen; 

- zijn geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking, met name voor Vietnam, Laos of andere 

landen in Zuidoost-Azië; 

- hebben een goede beheersing van het Engels, vooral met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking; 

- hebben geen conflicterende belangen en zijn van onberispelijk gedrag;  

- zijn bereid de nodige inspanningen te leveren om effectief te presteren;  

- zijn bereid om deel te nemen aan vergaderingen van de Raad van Toezicht en 

auditcommissie (4 – 5 vergadering en enkele overleggen per jaar, in Amsterdam, veelal in de 

avond). 
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Vacature lid van de Raad van Toezicht - portefeuillehouder financiën 

De portefeuillehouder financiën draagt bij aan de aan de doelstellingen van MCNV en de 

verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en:  

- beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en 

ervaring op het gebied van financiën; 

- heeft vanuit een allround financieel-economisch inzicht adequaat zicht op de financiële 

doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de 

daarbij behorende verantwoording en verslaglegging; 

- heeft inzicht in vraagstukken betreffende financiële continuïteit, treasury- en financiering en 

is in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te 

onderkennen.  

De portefeuillehouder financiën is voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. 

 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Onkosten gemaakt tijdens 

werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht van MCNV worden vergoed. Wanneer het 

lidmaatschap van de Raad van Toezicht aanwezigheid in Vietnam en/of Laos vereist, worden de reis- 

en verblijfkosten vergoed. 

Neem voor meer informatie contact op met Sietske de Haan, business manager van MCNV 

(sietske@mcnv.nl of telefoon 020 – 627 0411 op maandag, dinsdag, donderdag) of kijk op 

www.mcnv.org  

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv en motivatie per e-mail sturen naar sietske@mcnv.nl 
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