
 

In de komende jaren gaan we als Transgender Netwerk Nederland, samen met diverse 
partnerorganisaties, onze ambities realiseren voor de emancipatie van transgender 
personen in Nederland. Hierbij ligt de focus op vijf thema’s: werk, wetgeving & 
veiligheid, zorg & welzijn, onderwijs, en achterban. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een Penningmeester 
 

Ons kantoor ontwikkelt de plannen, en zorgt dat deze worden uitgevoerd. 
Het bestuur bepaalt de kaders, houdt toezicht, is eindverantwoordelijk, en ondersteunt waar 
nodig. We zijn op zoek naar versterking van het bestuur. 

Wie zoeken we? 

• Iemand met kennis van of affiniteit met financiën (voor de portefeuille 
penningmeester); 

 
De penningmeester controleert de financiele administratie die door het kantoor wordt 

uitgevoerd. Samen met de directeur, is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen 
van begrotingen, jaarrekeningen en de jaarlijkse accountantscontrole.  

Het bestuur vergadert ongeveer 4x per jaar op ons kantoor in Amsterdam. Er is een 
vacatievergoeding per vergadering. 

Wat je verder moet weten: 

Als je zelf transgender of genderqueer persoon bent, en ook mede het gezicht naar buiten wil 
zijn om TNN te vertegenwoordigen, is dat een groot pluspunt! We nodigen (nadrukkelijk) ook 
mensen uit de brede LHBTIQ met affiniteit op het thema uit om te reageren.  

Als je geïnteresseerd bent… 

…. en enthousiast bent over de activiteiten van TNN, nodigen we je uit om ons dit laten weten! 
Ook waarom je graag wilt meedoen, dus stuur een cv en korte motivatie mee. Doe dit via 

Gert Hogebrug (secretaris): secretaris@transgendernetwerk.nl. Ook voor meer informatie kun 
je bij hem terecht; vermeld je telefoonnummer, en je wordt teruggebeld. 
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