
 

 
Vacature boekhouder Koor&Stem  
 
Onze organisatie  
Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet 
dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst. 
Onze activiteiten helpen zangers om beter te zingen en om dat met nog meer plezier te doen. Voor koren 
zijn we het aanspreekpunt voor artistieke en praktische uitdagingen, voor dirigenten hebben we een specifiek 
aanbod. Zingen in de lagere school vinden we een must. Daarom nemen we tal van initiatieven om dit mee te 
ondersteunen. In onze uiteenlopende projecten appelleren we aan de impact van het samen zingen in alle 
geledingen van de maatschappij. De werking van Koor&Stem steunt op een fundamenteel respect voor de 
culturele diversiteit in onze gemeenschap en op een gedreven engagement van vrijwilligers. 
Koor&Stem heeft momenteel een 1000-tal aangesloten koren, goed voor meer dan 35.000 zangers en een 
uitgebreid netwerk van gepassioneerde en enthousiaste koren en dirigenten verspreid over heel Vlaanderen. 
 
Voor ons team zijn we op korte termijn op zoek naar een boekhouder.  
 
Functieomschrijving 
Boekhouder Koor&Stem  
Deeltijds functie 50%, functie van onbepaalde duur  
 
Verantwoordelijkheden  
Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundige beheer van Koor&Stem 
Werken volgens de regels van de algemene boekhouding  
Ondersteunen bij de financiële opvolging van alle (project- en vormings)activiteiten van Koor&Stem  
Meewerken aan de continue kwaliteitsverbetering binnen Koor&Stem 
 
Taken 
Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundige beheer van Koor&Stem 
- Invoering en verwerking van alle financiële en boekhoudkundige gegevens. 
- Beheer en opvolging volgens de regels van de algemene boekhouding. 
- Controle en boekhoudkundige verwerking van verkoop- en aankoopfacturen.  
- Uitvoeren van de btw-boekhouding. 
- Opvolging van debiteuren: facturen opstellen, betalingen opvolgen, aanmanen bij onbetaalde rekeningen. 
- Opvolging van budgetten door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene 

kosten en van de facturen, enz.  
- Codering, klassering en archivering van financiële documenten. 
- Documentatie die verband houdt met de financiële activiteiten van Koor&Stem opzoeken, invoeren, 

doorsturen en/of archiveren. 
 
 



 2 

Ondersteunen bij de financiële opvolging van alle (project- en vormings)activiteiten van Koor&Stem  
- Boekhoudkundig ondersteunen van de algemene werking van Koor&Stem ten behoeve van de directie en 

het bestuur, incl. het invoeren van budgetten, het verzorgen van de jaarafsluiting en jaarrekening en 
balans aan het einde van elk boekjaar. 

- Boekhoudkundig ondersteunen van de werking van de andere medewerkers van Koor&Stem (o.a. 
ledenbeheer, projectwerking, vormingsactiviteiten en uitgaven). 

Administratieve en organisatorische werking  
- Meewerken aan het uitdenken en uitvoeren van stappenplannen gericht op de verbetering van de 

kwaliteit van de administratieve en organisatorische werking en dienstverlening van Koor&Stem. 
 
Opsommingen zijn niet limitatief en kunnen, indien nodig, in overleg en afhankelijk van de aangeworven profielen 
gewijzigd worden. 
 
Plaats in de organisatie  
o Rapporteert aan de directie van Koor&Stem - alle taken worden gepland en uitgevoerd in nauwe 

samenspraak met de directie. 
o Werkt nauw samen met de secretariaatsmedewerkers, de artistieke medewerkers en de medewerkers 

communicatie van Koor&Stem. 
 
Profiel 
o Je genoot een opleiding boekhouder en kan relevante werkervaring als boekhouder voorleggen.  
o Je hebt een ruime ervaring met financieel beheer en met btw-boekhouding. 
o Je hebt kennis van fiscaliteit. 
o Je hebt ervaring met het werken met een CRM-systeem. Kennis van het boekhoudpakket ‘Profit’ van 

AFAS strekt tot aanbeveling.  
o Je bent zeer sterk met Excel. 
o Je hebt goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling, formeel en informeel. 
o Je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.)  
o Affiniteit met en kennis van de koorwereld en van het culturele veld in Vlaanderen strekt tot 

aanbeveling. 
Persoonsgebonden competenties 
o Je bent georganiseerd en werkt nauwkeurig. 
o Je kunt gestructureerd werken en weet hoe je de input van zeer veel verschillende kanten kunt 

verwerken tot o.a. een duidelijke en overzichtelijke rapportering. 
o Je bent resultaatgericht. 
o Je bent integer en betrouwbaar. 
o Je openheid, inzicht, flexibiliteit en servicegerichtheid zorgen ervoor dat je snel kan schakelen, proactief 

initiatieven neemt en zelfstandig de juiste prioriteiten stelt. 
o Je bent sociaal, werkt graag in teamverband en zorgt graag voor een fijne sfeer op kantoor. 
Diploma’s 
o Je bent in het bezit van een bachelordiploma accountancy of gelijkwaardig door ervaring.  
 
Aanbod 
o Je treedt in dienst als werknemer van Koor&Stem vzw met een deeltijds (50%) contract van onbepaalde 

duur, dat na 3 en 6 maanden geëvalueerd zal worden.  
o Je loon wordt bepaald volgens de barema’s van het PC 329.01, categorie A2.  
o Er wordt voorzien in een dertiende maand, een groepsverzekering, maaltijdcheques en een systeem van 

onkostenvergoedingen, zoals een woon-werkvergoeding. 
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o Je werkt in een gemotiveerd team in een dynamische omgeving. 
o Je kunt beroep doen op de kennis en ervaring van professionele medewerkers en vrijwilligers. 
o Je krijgt de kans om mee te invulling te geven aan de koorwerking in Vlaanderen. 
 
Aanwervingsprocedure 
o Mail je sollicitatiebrief en je cv uiterlijk 31 juli 2020 naar boekhouder@koorenstem.be.  
o Op basis hiervan maken we een eerste selectie.  
o De geselecteerden worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en een praktijkproef vanaf 1 augustus 

2020. 
o De aanwerving wordt voorzien op 16 augustus 2020. 
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Koor&Stem op het telefoonnummer: 03 237 96 43 of via 
bovenstaand mailadres. 
 


