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VACATURE PENNINGMEESTER 
 
Het bestuur van Hengelsportvereniging Dobbertje Onder te Beneden-Leeuwen is op zoek 

naar een penningmeester (m/v). 

 

Na een inwerkperiode door de huidige penningmeester zal de nieuwe penningmeester 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste 

registratie hiervan.  

 

Wij maken gebruik van de Service Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. De 

ledenadministratie en het incasseren van de contributie wordt uitgevoerd door 

Sportvisserij Nederland.  

 
 

Hoofdtaken  

 

Naast de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële middelen en voor een 

juiste registratie hiervan is de penningmeester ook verantwoordelijk voor:  

 

• De financiële afhandeling van alle genomen besluiten.  

• Het digitale beheer van de bankrekening.  

• Het beheer van de kas (onze voorkeur gaat uit naar bankverkeer). 

• Het digitaal betalen van facturen.  

• Het namens het bestuur verantwoording afleggen aan de algemene 

ledenvergadering over het beheer van de financiële zaken. Hij/zij overlegt 

hiervoor een schriftelijk financieel jaarverslag waarin in ieder geval is opgenomen 

de balans en het kasstroomoverzicht.  

• De organisatie van de controle van de financiële stukken door  de 

kascontrolecommissie.  

• Het samen met het bestuur samenstellen van de jaarlijkse begroting.  

• Het in de administratie verwerken  de door de Sportvisserij Nederland geïnde 

contributies.  

 

Overige taken  

 

Eenmaal per 1 á 2 weken contact met ons verkooppunt voor losse vergunningen, 

Hengelsport Lauwe.  

 

Voor de functie noodzakelijke ervaring, kennis houding e.d. 

 

• Financieel inzicht  

• In het bezit van PC of laptop 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobbertjeonder.nl/
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Benodigde tijd:  

 

• 4-6 keer per jaar vergaderen met het bestuur. 

• Naast de bestuursvergaderingen gemiddeld één avond per maand voorbereiden, 

uitwerken en bespreken bestuursbesluiten en t.b.v. informeren bestuur.  

• Eén contactmoment per maand met Sportvisserij Nederland over de afstemming 

en voortgang ledenadministratie.  

• Twee avonden per jaar voorbereiden financieel jaarverslag en controle door de 

kascontrole commissie. 

 

 

Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij je graag naar onze website 

www.dobbertjeonder.nl 

 

Voel jij je geroepen om ons bestuur te komen versterken, neem dan contact op met 

Ronald Kool via telefoonnummer 06-50692878 of vul het contactformulier op onze site 

in. 
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