
Penningmeester bij sportclub Samen-Spel 

Als penningmeester bij Samen-Spel ben je verantwoordelijk voor de financiën van de sportclub. Je 

bent onderdeel van een fris en nieuw bestuursteam en help je de sportclub nieuw leven in te blazen. 

Frisse ideeën worden daarom zeer gewaardeerd. Daarnaast werk je samen met enthousiaste 

bestuursleden, waaronder een voorzitter, secretaris en bestuurslid. 

Wat doe je? 

De volgende taken en werkzaamheden maken onderdeel uit van de functie: 

 Het beheren van de rekening en kas van de organisatie. 

 Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren. 

 Opstellen begroting: de begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken. 

 Overzicht opstellen voor het bestuur; financiële verslagen aan het einde van een bepaalde 

periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren. 

 Opstellen van de jaarrekening. 

 Controle van de kas. 

 Mede ontwikkelen van werving en aanvragen van fondsen en subsidies. 

 Opstellen van eventuele subsidie aanvragen. 

 Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie. 

 In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de stichting. 

 

Wie ben je? 

Als vrijwilliger voldoe je aan het volgende profiel: 

 Accuraat. 

 Affiniteit met cijfers. 

 Een uitdaging zien om de sportclub verder te professionaliseren. 

Sportclub Samen-Spel 

Samen-Spel is een sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij faciliteren sport- en 

beweegactiviteiten. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de positieve gezondheid (Huber, 

2011) van onze sporters. Sport en bewegen draagt niet alleen bij aan fitheid, het draagt bijvoorbeeld 

ook bij aan sociale contacten, lekker in je vel zitten, levenslust en concentratie. Bij Samen-Spel 

hanteren wij als uitgangspunt dat plezierbeleving voorop staat waarin ieder zijn eigen sportprestatie 

kan leveren. 

Solliciteren 

Voel jij je aangesproken, raak jij enthousiast van onze doelgroep en de functie en pas jij in het 

voorgestelde profiel? Stuur je sollicitatie naar corienvankampen@hotmail.com 
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