Gezellige, dynamische en op de toekomst gerichte gymnastiekvereniging in
Pijnacker zoekt dito Penningmeester!
Gymnastiekvereniging Oliveo is al 70 jaar een begrip in Pijnacker als het gaat om gymnastiek en
turnen voor jongens en meisjes en gaat sportiviteit en gezelligheid hand in hand. De vereniging telt
ruim 370 leden en een divers en gedreven team van bestuursleden en leiding.
Functieomschrijving
De penningmeester maakt onderdeel uit van het bestuur en draagt, samen met overige
bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
Een greep uit de werkzaamheden:
-

Facturen, declaraties en of vergoeding klaar zetten voor betaling
Incasso opdrachten t.b.v. contributie (leden)
Bijhouden boekhouding
Actieve deelname aan bestuursvergadering (eens per 6 weken)
Onderhoudt contact met de ledenadministratie & kascommissie
Opstellen van een begrotingsvoorstel in samenwerking met het bestuur
Het bewaken (realisatie) van de begroting
Opstellen en presenteren van de jaarrekening t.b.v. Algemene Leden Vergadering

Tijd
Gemiddeld zal de functie 2-3 uur per week in beslag nemen afhankelijk van de werkzaamheden op
dat moment, in de periode rond het opstellen van de jaarrekening (januari/februari) zal het aantal
uren hoger liggen.
Wat vragen wij?
Vanzelfsprekend is ervaring met financiële/administratieve werkzaamheden handig maar niet perse
vereist, je staat er immers niet alleen voor! Zowel binnen als buiten de vereniging kunnen wij
terugvallen op ondersteuning van instanties, leveranciers en leden. Tevens hebben wij de laatste
jaren geïnvesteerd in automatisering en het gebruiksvriendelijker maken van de verschillende
werkzaamheden.
Wat bieden wij?
-

Het opdoen van bestuurlijke ervaring, een mooie bijdrage aan je eigen ontwikkeling.
De kans om richting te geven aan een vereniging die volop in beweging is
Maatschappelijke voldoening
Waardering van de leden en leiding
Een enthousiast team van mede-bestuursleden
Heel veel gezelligheid
Laptop (voorzien van de laatste MS Office versie) in bruikleen
Gebruik van Dé nr. 1 online bedrijfssoftware | Exact Online

Hier wil je toch deel van uitmaken?
Nog steeds niet overtuigd?
Bij onze sportvereniging is het nooit saai, is er genoeg uitdaging, hoef je je niet te vervelen en
flexibel werken is bij ons de norm! Werken tot in de late avonduurtjes of het weekend is gewoon
toegestaan en oppas regelen is niet nodig, wij accepteren het volledig dat jij werkt terwijl de
kinderen om jouw heen aan het spelen zijn.
Waar vind je nu een baan die je zo flexibel mag indelen en de nodige uitdaging geeft?
Herken jij jezelf in deze functie en vind je het leuk om de vereniging te ondersteunen of wil je meer
informatie ? Neem dan contact op met Remco Korzeniewski (remco@oliveogymnastiek.nl)

