Vacature Penningmeester MHCB800
MHC Bemmel 800 is een vereniging met een gezonde ambitie. Momenteel hebben wij ruim 800
leden en willen wij verder doorgroeien. Daarnaast staan we voor ontwikkeling op hockey-technisch
vlak en streven we naar een vereniging die we met en voor elkaar vorm geven. Jong en oud!
Als bestuur zijn wij trots op onze vereniging en wij zien en merken dat onze leden dat ook zijn. Als
nieuw bestuurslid maak je deel uit van een bestuur waar het belangrijkste doel is dat alle leden
lekker kunnen hockeyen. Er worden plannen gemaakt om de vereniging verder te laten groeien.
Onze vereniging is onderscheidend in de omgeving omdat wij ons richten op de combinatie van
opleiding van spelers en trainers, prestatie, plezier en passie waarbij iedereen welkom is!
De penningmeester maakt deel uit van een bestuur van 5 personen. Naast de specifieke
verantwoordelijkheden die hieronder zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk
voor het beleid en de uitvoering daarvan. De bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.
Het bestuur is er, ondersteund door de leden, op gericht de vereniging zowel intern als extern goed
te laten functioneren. Daarbij is het van groot belang dat elk bestuurslid dit in afstemming en overleg
doet met de commissies, die ook weer bestaan uit vrijwilligers.
Verantwoordelijkheden van de penningmeester:
-

Verantwoordelijk voor het algehele financiële management van de vereniging
Opstellen van het meerjarenplan en de begroting
Bewaken van plannen van het bestuur aan de hand van de begroting en ondersteunen bij
(duurzame) investeringsbeslissingen en subsidiemogelijkheden
Bijhouden van de financiële administratie
Bijhouden van de personeels- en salarisadministratie (externe verwerking)
Facturatie en inning van contributie en sponsorbijdragen
Betalingen en beheer van de bankrekening
Opstellen van de jaarrekening, afstemming met de kascommissie

Bij deze verantwoordelijkheden kan de penningmeester zich uiteraard laten ondersteunen door
andere vrijwilligers (financiële commissie).
Voor de rol van penningmeester is het belangrijk dat hij/zij betrokken is bij de club en bij voorkeur
financieel onderlegd. Betrokkenheid bij hockey in het algemeen is geen must. Gezien de omvang en
complexiteit van de verantwoordelijkheden is het van groot belang gemakkelijk te kunnen
communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot
samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt en graag meer informatie wilt. Mocht dit zo zijn neem
dan contact op met Miranda Schippers (secretariaat@mhcb800.nl) of Elsbeth van der Hoeven
(voorzitter@mhcb800.nl)

