
 

Profielschets 

Penningmeester (m/v) 
 

Inleiding 
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester (in de eerstvolgende 
voorjaarvergadering), ontstaat er binnen het verenigingsbestuur een vacature voor de 
functie van penningmeester.  
 

Functieprofiel  
De penningmeester is (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de 
vereniging. Het is daarom belangrijk dat de penningmeester beschikt over een goed 
financieel inzicht. 
 
De gehele financiële administratie van de vereniging wordt verricht door de 
werkorganisatie (Verenigingsmanager en Officemanager). Eens per kwartaal heeft de 
penningmeester hierover contact met de werkorganisatie. Tijdens deze overleggen wordt 
o.a. de jaarbegroting opgesteld en worden de financiële prognoses gemaakt. Hierbij is het 
belangrijk dat het budget niet wordt overschreden. In de ledenvergadering (2 maal per jaar) 
legt de penningmeester financiële verantwoordelijkheid af aan de leden. 
 
De penningmeester heeft zitting in het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur 
vergadert circa 8 maal per jaar. Verder heeft de penningmeester; 

• 1 maal per kwartaal overleg met de verenigingsmanager over de kwartaalcijfers 

• 1 maal per jaar overleg met de externe accountant 

• 1 maal per jaar met de kascontrolecommissie. 

Bestuursleden (zo ook de penningmeester) worden voor een periode van 3 jaar benoemd 
door de (algemene) ledenvergadering en zijn eenmaal herkiesbaar. 

 
Profiel en competenties penningmeester 
Onze nieuwe penningmeester herkent zich in (enkele) van de volgende kenmerken. 

• In staat zijn om -vanuit het branchebelang- strategisch te denken en te handelen 

• Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid 

• Enige kennis van fiscale zaken, sponsoring en subsidies 

• Nauwgezet 

• Analytisch 

• Besluitvaardig 
 

Belasting en randvoorwaarden 
Om inzicht te geven in de taakbelasting van deze bestuursfunctie wordt hieronder indicatief 
aangegeven met welke overlegmomenten per jaar rekening gehouden moet worden: 

• 8 bestuursvergaderingen 

• 2 ledenvergaderingen 

• 1 kascontrole 

• 1 overleg accountant  

• 1 congres 
 



 

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de ledenvergadering en 
zijn eenmaal herkiesbaar. 
 
N.B.: De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur 
(DB). Conform statuten en huishoudelijk reglement worden deze functies op basis van 
expertise en deskundigheid ingevuld. Bloedgroep speelt daarbij geen rol. 
De vertegenwoordiging vanuit bloedgroepen is geborgd in het verenigingsbestuur (AB). 
 

Proces 
Wil je ons bestuur komen versterken, dan kun je tot maandag 20 maart 2023 reageren via 
info@bsnc.nl, ter attentie van het verenigingsbestuur van de BSNC. Bij meerdere geschikte 
kandidaten, wijst het verenigingsbestuur een voorkeurskandidaat aan.  
De benoeming vindt, op voordracht van het bestuur, plaats in de Algemene 
ledenvergadering van 31 maart 2023 
 

Meer informatie  
Voorzitter: Edward van der Geest: 06-41234780 (voorzitter). 
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