
Entiteitenstructuur Gemini 
De activiteiten van Gemini zijn ondergebracht in twee juridische entiteiten: de sportvereniging Gemini 

(SVG) en de stichting Gemini Kantine Exploitatie” (SGKE). De statutaire doelstelling van deze entiteiten 

luidt als volgt: 

SVG: het beoefenen en bevorderen van de handbalsport en het aanbieden van recreatieve activiteiten 

zowel binnen als buiten de vereniging. 

SGKE: het exploiteren van de kantine. 

De SVG is vanuit de aard van haar statutaire doekstelling vrijgesteld van BTW.  Dat geldt niet voor de SGKE 

omdat het exploiteren van een kantine een voor de BTW belaste activiteit betreft. Vanwege dit verschil 

zijn de activiteiten in aparte entiteiten ondergebracht. Zowel de SVG als de SGKE worden bestuurd door 

mensen van Gemini, dat is in de statuten van SVG en SGKE vastgelegd.  

 

Penningmeester 

Verantwoordelijkheden, werkzaamheden en tijdsbesteding 

1. Verantwoordelijkheden als bestuurslid 

Als penningmeester heb je een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beide entiteiten. Dat betekent 

dat je meer doet dan alleen de financiën van de SVG en SGKE. Je bent betrokken bij diverse activiteiten 

en projecten van Gemini. Hierbij is het vooral zaak betrokken te blijven en overzicht te houden. De 

uitvoering van activiteiten ligt bij de diverse werkgroepen en commissies. 

2. Verantwoordelijkheden op financieel gebied  

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor: 

• het voeren van de boekhouding van beide entiteiten 

• de contributieadministratie van SVG 

• het betalingsverkeer van beide entiteiten 

• factureren aan derden van verleende diensten door SVG  

• factureren aan derden van verleende diensten door SGKE 

• beheer van de bankrekeningen van beide entiteiten 

• opstellen van de jaarrekening van beide entiteiten 

• opstellen van de begroting van beide entiteiten 

• opstellen en indienen van de BTW-aangifte van SGKE 

• afstemming met de kascommissie (SVG) 

• afstemming met de commissie van toezicht en advies (SGKE) 

Voor de uitvoering van deze taken wordt de penningmeester ondersteund door de financiële 

administratie. Vanuit zijn eindverantwoordelijkheid op het financiële gebied stuurt de 

penningmeester de financiële administratie aan.  

  



3. Werkzaamheden 

Wekelijks 

• Betaalopdrachten controleren en goedkeuren SVG en SGKE 

Maandelijks 

• Bestuursvergadering bijwonen 

Kwartaal 

• Controle ledenadministratie VS contributieadministratie 

Jaarlijks 

• Opstellen begroting SVG en SGKE 

• Opstellen jaarrekening SVG en SGKE 

3- jaarlijks 

• Verenigingsshirts (nieuwe shirts vanaf seizoen 2022/2023), incl. het vastleggen van 

shirtsponsors. 

Ad-Hoc  

• Acties: met name Grote clubactie, Vriendenloterij en RABO clubkascampagne 

• Sponsoring: het contractueel vastleggen van sponsoren. 

• Betrokkenheid bij kantinezaken 

• Contact met contributie en ledenadministratie 

• Betrokken bij algemene bestuursaangelegenheden 

• Overleg met gemeente (financieel en beleidsmatig) 

• Overleg met NHV (financieel en beleidsmatig) 

• Overleg met overige partijen (financieel en beleidsmatig) 

Doorlopend 

• Aansturen financiële administratie 

 

4. Tijdsbesteding 

Elke week ben je minimaal een uur bezig met mails beantwoorden / facturen controleren en 

doorsturen naar financiële administratie / betalingen goedkeuren. Meeste tijd zit in de bijkomende 

overleggen om als penningmeester of bestuurslid betrokken te blijven bij de vereniging. Naast de 

maandelijkse bestuursvergadering moet je rekenen op minimaal nog 1 overleg per maand. Uiteraard 

kan er uit deze overleggen ook nog extra werk komen.  

Over het algemeen is de tijdsbesteding redelijk goed in te schatten en inplanbaar. Wel moet rekening 

worden gehouden met piekmoment voor de ALV in voorjaar en najaar. Dan kost het wel meer tijd 

aangezien de stukken opgemaakt, gecontroleerd en verzonden moeten worden.  

Voor de bestuurstaken zal de tijdsbesteding per week behoorlijk verschillen. Het is afhankelijk wat er 

binnen de vereniging speelt / welke dingen uitgezocht c.q. aangevraagd moeten worden / wat er door 

de overheid wordt besloten etc. Uiteraard zijn er meer bestuursleden en worden deze taken onderling 

verdeeld. 

  



Financiële administratie 

Verantwoordelijkheden, werkzaamheden, tijdsbesteding en kwalificaties 

1. Verantwoordelijkheden 

• het voeren van de boekhouding van beide entiteiten in E-boekhouden (web based) 

• het voeren van de contributieadministratie van SVG 

• klaarzetten van betaalopdrachten in RABO-zakelijk  

• factureren aan derden van verleende diensten door SVG  

o sponsoring 

o overige (bijvoorbeeld uitlenen scheidsrechters) 

• factureren aan derden van verleende diensten door SGKE 

o exploitatie kantine t.b.v. derden   

• opstellen concept jaarrekening van beide entiteiten 

• ondersteunen penningmeester bij het opstellen van de begroting van beide entiteiten 

• opstellen en indienen van de BTW-aangifte van SGKE 

• aanleveren input aan penningmeester voor afstemming met kascommissie (SVG) 

• aanleveren input aan penningmeester voor afstemming met commissie toezicht en advies (SGKE) 

 

2. Werkzaamheden 

Wekelijks 

• klaarzetten van betaalopdrachten in RABO-zakelijk  

Maandelijks 

• mutaties ledenadministratie verwerken in contributie-administratie (Excel based) 

• incassobatch contributie aanmaken en aanbieden in RABO-zakelijk  

• factureren diensten SGKE en overige SVG  (2 uur) 

Kwartaal 

• opstellen en indienen BTW-aangifte SGKE 

Jaarlijks 

• factureren sponsoring 

• ondersteunen penningmeester bij het opstellen van de begroting van beide entiteiten 

• opstellen concept jaarrekening SVG 

• opstellen concept jaarrekening SGKE 

• aanleveren input aan penningmeester voor afstemming met kascommissie (SVG) 

• aanleveren input aan penningmeester voor afstemming met commissie toezicht en advies 

(SGKE) 

Doorlopend 

Het voeren van de boekhouding 

  



3. Tijdsbesteding 

Wekelijks (1 uur per week) 

• klaarzetten van betaalopdrachten in RABO-zakelijk (1 uur per week) 

Maandelijks (totaal 8 uur per maand) 

• mutaties ledenadministratie verwerken in contributie-administratie (4 uur) 

• incassobatch contributie aanmaken en aanbieden in RABO-zakelijk (2 uur) 

• factureren diensten SGKE en overige SVG  (2 uur) 

Per kwartaal (2 uur per kwartaal) 

• opstellen en indienen BTW-aangifte SGKE (2 uur) 

Jaarlijks (totaal 24 uur per jaar) 

• factureren sponsoring (4 uur per jaar) 

• ondersteunen penningmeester bij opstellen begroting SVG (4 uur per jaar) 

• ondersteunen penningmeester bij opstellen begroting SGKE (4 uur per jaar) 

• opstellen concept jaarrekening SVG (8 uur per jaar) 

• opstellen concept jaarrekening SGKE (4 uur per jaar) 

Doorlopend (totaal 96 uur op jaarbasis) 

Voeren van de boekhouding SVG en SGKE (gemiddeld 8 uur per maand) 

• beheer inrichting grootboek in E-boekhouden 

• beheer filterregels in E-boekhouden 

• download data vanuit RABO-zakelijk in E-boekhouden 

• journaliseren mutaties bankverkeer 

• journaliseren overige mutaties 

o berekenen en boeken afschrijving kleding 

o berekenen en boeken btw 

o boeken overlopende activa en passiva 

o afsluiten boekjaar  

• opstellen specificaties grootboek 

• reconciliëren rekening courant SVG/SGKE 

 

4. Kwalificaties 

De vereisten voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de financiële administratie zijn: 

• zelfstandig werken en problemen oplossen: je doet het helemaal zelf, er is geen team 

• commitment en precisie: werkzaamheden moeten juist en tijdig worden uitgevoerd 

• boekhoudkundig inzicht: een boekhoudopleiding en relevante ervaring is een vereiste 

• vaardig in het werken met het boekhoudpakket E-boekhouden (is uiteraard te leren) 

• vaardig in Excel (contributie administratie, tabellen jaarwerk en tabellen begroting) 

• kennis van wet op de omzetbelasting i.v.m. aangifte BTW en opmaken facturen  

• vaardig in opstellen jaarrekening: 

o bekend met wettelijke voorschriften en het toepassen daarvan 

o in staat om de financiële huishouding begrijpelijk en juist te verwoorden voor ALV 

 


