
 

VACATURE 

Penningmeester 

JBV Lelystad is op zoek naar een enthousiaste penningmeester die ons bestuur wil komen versterken. 
Na goedkeuring tijdens de ALV 2022 is deze functie voor een periode van telkens twee jaar te 
aanvaarden. 

Wat ga je doen?: 

Als Penningmeester van JBV Lelystad beheer je op geheel vrijwillige basis de financiën van de 
vereniging, bepaal je of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en stel je een financiële 
begroting op voor het volgende jaar. Je draagt verantwoordelijkheid voor het financiële en 
bijbehorende administratieve deel van de vereniging alsmede de professionalisering ervan.  

Taken en verplichtingen: 

a. beheer van de geldmiddelen, waarvoor hij verantwoordelijk is. 
b. de invordering van de bijdragen en andere inkomsten 
c. het voldoen van rekeningen en onkostendeclaraties > € 100,00 (betrekking hebbend    op de 
vereniging, rekening houdend met het bepaalde in de Statuten), door leden en bestuursleden, na 
medeondertekening voor akkoord door één van de andere bestuursleden  
d. het opstellen van tussentijds financieel overzicht voor het bestuur, zo vaak als het bestuur dit 
nodig acht. 
e. het zorgdragen voor het tijdig aanvragen van de mogelijke subsidies. 
f. het indienen van een jaarlijkse begroting aan het begin van elk boekjaar, welke de 
goedkeuring behoeft van het bestuur. 
g. de boekhouding van alle inkomsten en uitgaven, het opmaken van de balans en het 
financieel overzicht aan het einde van het boekjaar, welke de goedkeuring van het bestuur 
behoeven. 
h. het verkrijgen van de goedkeuring van het bestuur voor de uitgaven van een of meerdere 
onderdelen van de begroting, die de in de goedgekeurde begroting genoemde bedragen te boven 
gaan. 
i. het te allen tijde inzage geven in de boeken aan de kascommissie. 
j. het bijhouden van een degelijke contributieadministratie gesplitst in boekjaarovergangen. 
k. het maandelijks overboeken van een ingevorderd totaalbedrag op de hoofdrekening van de 
vereniging. 

Wat vragen wij van jou? 

• HBO werk en denk niveau 
• Enige ervaring en kennis met Excel en Word 
• Teamworker in het bestuur, zelfstandig in de eigen taken 
• Betrouwbaar, nauwkeurig en beslisvaardig 

Interesse? 

Neem dan contact op met het bestuur via de secretaris: 

secretaris@jbv-lelystad.nl 

 


