
WORD VRIJWILLIGER BIJ 
BELASTINGSERVICE FNV 
Wil jij in teamverband bezig zijn met belastingen? Dan 
is een vrijwilligersfunctie bij Belastingservice FNV 
iets voor jou!

fnv.nl/belastingservice
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“Bij belastingservice FNV merk je dat leden 
enorm blij zijn met jouw hulp en het luisterend 
oor dat je biedt. Ze gaan daardoor opgelucht de 

deur uit. Dat motiveert me.”

Petra Oxfoort | coördinator verpleeghuis | Belastinginvuller

zaaleigenaren of het inroosteren van vrijwilligers. Je hoeft voor deze functie geen fiscale 

kennis te hebben, wel communicatieve en organisatorische talenten.   

BUDGETHOUDER 
De budgethouder is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van 

Belastingservice FNV in de regio. Naast afstemming over financiële zaken met de 

FNV-werkorganisatie, stel je onder andere de begroting op voor je regionale werk-

groep, regel je de betalingen van rekeningen en bewaak je de kosten. 

GASTHEER/GASTVROUW
Als gastheer of -vrouw ben jij het vriendelijke gezicht van Belastingservice FNV op de 

invullocatie. Jij heet de leden die aangiften komen doen welkom, biedt ze koffie aan en 

brengt ze naar de invuller. Je kunt je laten inroosteren op de dagen die jou schikken.   

ICT-VRIJWILLIGER 
Voor het invullen van aangiften wordt gebruik gemaakt van laptops en printers.  

We zoeken dan ook vrijwilligers die eenvoudige reparaties aan laptops en printers 

kunnen uitvoeren, software kunnen installeren en gebruikers kunnen uitleggen 

hoe de apparatuur werkt.

WORD VRIJWILLIGER BIJ 
BELASTINGSERVICE FNV
Vind jij belastingen leuk en interessant? Werk je graag samen met 
een fijne club mensen? Wil jij werkervaring opdoen en aan je cv  bou-
wen? Is het helpen van andere mensen belangrijk voor jou?  Word 
dan vrijwilliger bij Belastingservice FNV. 

Bij de Belastingservice FNV helpen zo’n 2.500 getrainde vrijwilligers jaarlijks ruim 

50 duizend leden gratis met hun belastingaangiften, toeslagen en belastingvra-

gen. We zijn al meer dan 50 jaar een begrip in Nederland. Jij kunt deel uitmaken van 

ons team in een tijdelijke functie of voor langere tijd, bij jou in de buurt. We zoeken 

mensen voor de volgende functies:   

BELASTINGINVULLER 
Als belastinginvuller help je FNV-leden met het invullen van hun belastingaangiften 

en toeslagen. Invullen kan het hele jaar door, maar de piek van het werk vindt plaats 

tijdens het invulseizoen in maart en april. In januari en februari krijg je bijscholing. Dit 

vrijwilligerswerk doe je in teamverband op een FNV-invullocatie in je eigen woon- of 

werkomgeving, op momenten dat het jou uitkomt. Voor deze functie moet je mini-

maal vijf dagdelen per invulseizoen beschikbaar zijn. 

COÖRDINATOR 
Als coördinator ben je contactpersoon tussen de FNV-werkorganisatie en de vrijwilligers 

in je eigen regio. Je organiseert en regelt alle werkzaamheden die nodig zijn om van de 

invulactiviteiten een succes te maken. Denk aan het maken van afspraken met 

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT:
• Krijg je trainingen en begeleiding om jouw functie goed te kunnen uitvoeren 

• Moet je FNV-lid zijn. Nog geen lid? Kijk dan op fnv.nl/lidmaatschap 

• Vind meer informatie over Belastingservice FNV en onze vrijwilligers-

functies op fnv.nl/belastingservice 

IK WORD VRIJWILLIGER BIJ 
BELASTINGSERVICE FNV
PERSOONSGEGEVENS

Naam:  m/v

Adres:

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Mobiel:

E-mailadres:

Bondsnummer:

Belangstelling voor deze functie:

Bezit een pc of laptop:          Ja          Nee

OPSTUREN
Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar FNV, t.a.v. 

Belastingservice FNV, Antwoordnummer 250, 1000 PW Amsterdam

“ Wat erg leuk is aan het werken bij Belastingservice 
FNV is dat je met sommige mensen meegroeit in 
hun leven, omdat ze jaren achter elkaar naar de 
invulservice komen: huisje-boompje-beestje.” 
 
Ronald Hillebrand | ZZP Budgetbeheerder | Belastinginvuller

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar FNV, t.a.v. 

Belastingservice FNV, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht


