Profiel Penningmeester

Maart 2022

De stichting:
De stichting Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo (GAM) is eigenaar van het gebouw d’n
Hoek. Van het gebouw maken een basisschool en een aantal (sport)verenigingen gebruik.
De stichting GAM zorgt voor een goed beheer en exploitatie van het gebouw, zodat de inwoners van
Merselo beschikken over een accommodatie waar ze elkaar van jong tot oud kunnen ontmoeten en
hun hobby uit kunnen voeren. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikers van het
gebouw.

De functie:
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken.
Onder jouw verantwoordelijkheid worden de gelden van de stichting in overleg met het bestuur
beheerd.
Jouw taken zijn:
Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten en het tijdig signaleren van
afwijkingen hierop.
Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning.
Boekhouding bijhouden.
Opstellen financieel jaarverslag.
Neemt deel aan bestuursvergaderingen.
Het (doen laten) werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors,
huren, deelnemersbijdragen, acties.
Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing.
Legt financiële verantwoording af tijdens de Jaarvergadering van het bestuur van de stichting.
Je signaleert tijdig de financiële gevolgen van voorstellen.
Eisen
-

voor een goede uitvoering van deze functie:
Beschikt over een relevante opleiding op financieel gebied.
Affiniteit met het beheer van gelden.
Affiniteit met het verengingsleven.
Heeft affiniteit met wet en regelgeving m.b.t. belastingen en verzekeringen
VOG-verklaring

Daarnaast herken je jezelf in de volgende competenties:
Je bent accuraat.
Je legt makkelijk contacten op alle niveaus in de verenigingsleven en lokale bevolking
Je bent gedreven, enthousiast en energiek.
Je bent in staat de financiële situatie te vertalen naar begrijpbare info.
Je kan goed samenwerken.
Je toont initiatief.
Je bent betrouwbaar.
Je bent gedreven, enthousiast en energiek.
Je bent een pragmaticus.
Je bent onafhankelijk.
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