VOLTA zoekt nieuwe
penningmeester
Per 1 mei 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester is
primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële
transacties die plaatsvinden. Hij / Zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vv Volta en
legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De penningmeester informeert
het bestuur over de financiële situatie.
Kortom een belangrijke functie waar we als vereniging niet zonder kunnen!

Plaats in organisatie:

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van VV Volta en is samen met de
overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.

Wat zijn de werkzaamheden van de penningmeester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt samen met overige bestuursleden voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert circa 9 keer per seizoen met het verenigingsbestuur
Vergadert minimaal 1 keer per seizoen met de kascommissie
Beheert de geldmiddelen, doet betalingen
Verzorgt de financiële-, debiteuren- en crediteuren administratie
Stelt jaarlijks een begroting en jaarrekening op
Verzorgt de inning van contributies
Zorgt voor het opstellen en beheren van de vrijwilligersovereenkomsten
Verzorgt de aanvragen en verantwoording van subsidies
Beheert de verzekeringen
Beantwoord inkomende vragen mailbox penningmeester

Naast de bestuursvergaderingen kunnen de werkzaamheden van de penningmeester vanuit
huis worden uitgevoerd waardoor je hier relatief weinig tijd aan kwijt bent. Gemiddeld kost
het ongeveer 3 uur per week. Een groot deel van de werkzaamheden zijn goed te plannen.

Naar wie zijn we op zoek:

Wij zoeken iemand die integer is en beleidsmatig kan denken en werken. Je bent bekend met
Excel, Word, Outlook en bent bereidt je de administratie software eigen te maken. Bij voorkeur
heb je enige werkervaring met financiële administraties of je volgt een studie in de richting
accounting & control, financieel en/of administratief.
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Als lid van het bestuur ben je vrijgesteld van contributie. Daarnaast is het mogelijk om gratis
deel te nemen aan bijeenkomsten en seminars van o.a. Nevobo en Sportbedrijf Lelystad. Het
besturen van een vereniging is een leuke en leerzame ervaring, en een mooie aanvulling voor
je C.V..

Vragen en aanmelding:
Heb je nog vragen of heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar secretaris@vvvolta.nl.
Uiteraard kun je ook terecht bij één van de overige bestuursleden.
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