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v.v. Madese Boys is op zoek naar een 

(Kandidaat) - PENNINGMEESTER 

Een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2-4 uur per week. 

Wat ga je doen? 

• Het beheren van de geldmiddelen van onze vereniging. 

• I.s.m. de ledenadministratie zorg dragen voor de inning van de contributies. En overige 
inkomsten van de vereniging. De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de 
vereniging verzorgen. 

• Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de 
vereniging. 

• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen 
voor het komende verenigingsjaar. 

• De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie 
verstrekken. 

• Je maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de club. En daarmee betrokken bij 
verschillende algemene en niet-financiële vraagstukken die spelen binnen de vereniging. 

Wij zoeken iemand die 

• het leuk vindt om zijn kennis op het gebied van financiële administratie in te zetten voor het 

v.v. Madese Boys. 

• enige ervaring heeft met een penningmeesterschap van een vereniging en/of 

vrijwilligersorganisatie heeft voorkeur, maar hoeft zeker niet. 

• enige kennis heeft van boekhouden. 

• een teamspeler is en in staat is om mensen met elkaar te verbinden. 

• beleidsmatig inzicht heeft en veranderingsprocessen kan begeleiden. 

Wij bieden  

Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je werkt in een enthousiast team van collega-bestuursleden. 

Madese Boys vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens uitvoering verzekerd bent. Ook 

verzorgt v.v. Madese Boys eventueel benodigde cursussen en/of trainingen te behoeve van de 

uitoefenen van de functie. 

Bijzonderheden   

Gezien de inhoud van de functie is een voorwaarde dat kandidaten een Verklaring Omtrent Gedrag 

(specifieke financiële dienstverlening) kunnen overleggen. De kosten hiervan worden door v.v. 

Madese Boys vergoed. 

Interesse of vragen? 

Heb je belangstelling voor deze functie of nog vragen? Neem dan contact op met Anton Vissers,  

tel. 06-22850944. Of stuur een e-mail naar penningmeester@madeseboys.nl.  
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