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De Arkgemeenschap Haarlem is een woon- en werkgemeenschap in Bloemendaal, waar mensen met 

en zonder verstandelijke beperking samen leven, werken en vieren. 

   

Voor het bestuur van de Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem zijn we op zoek naar een 

 

penningmeester 
 

De Ark bestaat uit woonhuis Pelletier, waar negen mensen samen leven, een Werkplaats, waar 

dagelijks zes mensen met een verstandelijke beperking komen werken, een Tuinderij en een grote 

gemeenschap van mensen die dat geheel dragen. Bij De Ark hebben twaalf mensen een 

dienstverband en werken zeker 35 mensen als vrijwilliger. De Ark heeft een grote groep vrienden en 

volgers. We zijn verbonden met de Arkgemeenschappen in Gouda, Vlaanderen en de rest van de 

wereld.  

Al die mensen delen een visie, die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederkerigheid en duurzame, 

vriendschappelijke relaties. We hebben een inclusieve samenleving voor ogen en laten ons door 

verschillende (religieuze) bronnen inspireren. 

 

De Ark Haarlem is een gemeenschap in ontwikkeling. Zij gaat deel uitmaken van het nieuwe 

Dennenheuvel: landgoed met een missie. Binnen dat verband zal De Ark over enkele jaren nieuwe 

woon- en werkruimtes gaan betrekken en - naar verwachting - verdubbelen in omvang. 

 

De gemeenschap heeft een gemeenschapsverantwoordelijke, bij wie alle lijntjes van binnen en buiten 

de gemeenschap samen komen. De eindverantwoordelijkheid voor de gemeenschap ligt bij het 

bestuur. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en is een bestuur op afstand. 

 

De eindverantwoordelijkheid voor de gemeenschap ligt bij het bestuur dat – op afstand – toezicht 

houdt op de uitvoering van het beleid. De leiding van de Arkgemeenschap berust  bij de 

gemeenschapsverantwoordelijke. De penningmeester is lid  van het bestuur. Hij/zij adviseert de 

gemeenschapsverantwoordelijke, houdt mee toezicht op het financiële en administratieve 

beleid en werkt actief mee om de financiële zekerheid voor de lange(re) duur te garanderen. 

 

We zoeken iemand die 

 plezier heeft in het omgaan met cijfers én mensen 

 bekend is met financieel beleid van (non) profit-, zorg- en/of vrijwilligersorganisaties 

 inzicht heeft in financiële processen, en de overige bestuurders kan adviseren over jaarrekening, 

begroting, e.d. 

 zich betrokken voelt bij de missie, visie en spiritualiteit van De Ark 

 ervaring met het aantrekken en binden van donateurs of sponsors is (meer dan) welkom. 

Wat bieden wij? 

 een zelfstandige, stabiele en gezonde stichting, een jonge en groeiende gemeenschap 

 een bestuur dat zes keer per jaar vergadert in een collegiale sfeer 

 een veelbelovend toekomstperspectief van De Ark binnen het nieuwe Dennenheuvel: landgoed 

met een missie 

 een internationaal verband van 150 gemeenschappen in 35 landen 

 tijdens het oogstseizoen: verse, biologische groenten van onze Tuinderij. 
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Vragen? 

Je leest meer over de Arkgemeenschap Haarlem op onze site: www.arkhaarlem.nl of op onze sociale 

media, over L’Arche op www.larche.org en over landgoed Dennenheuvel 

op www.landgoeddennenheuvel.nl. 

 

Of belangstelling? 

Neem contact op met Paul Peters, voorzitter van het bestuur (pjw.peters@gmail.com) of met Marc 

Wopereis, gemeenschapsverantwoordelijke (marcwopereis@arkhaarlem.nl). 
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