VACATURE Penningmeester NVFB
“Samen toekomstbestendig organiseren en ondersteunen”

Vereniging NVFB

Missie

Visie

Profiel van de penningmeester
De penningmeester past op de centen en zoekt de financiële middelen. Hij/zij vertaalt beleid in geld.
De penningmeester is onderdeel van het dagelijks bestuur van de vereniging en onderdeel van het
gehele bestuur.

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere (bestuurs)leden, bijvoorbeeld fondsen
werven. Als er geld voor is kunnen bepaalde taken aan betaalde krachten worden besteed,
bijvoorbeeld het opstellen van het financieel verslag. De penningmeester blijft wel zelf
verantwoordelijk..

Kenmerkende functieperformance Secretaris
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

het financiële beheer voeren:
-het doen van de boekhouding
-het opstellen van een financieel jaarverslag
-het bijhouden van een archief
-het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
het jaarlijks opstellen van de begroting
het bewaken van de begroting
het (doen laten) werven van financiële middelen:
-subsidies
-fondsen
-donateurs
-sponsors
-contributies
-deelnemersbijdragen
-acties
zorgdragen voor onkosten en vergoedingen
het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
Vervult een spilfunctie binnen het bestuur over de financiële besluitvorming en de
communicatie daarover.
Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en (commissie)leden anderzijds;
Heeft verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen
Is netwerkgericht, dus legt en onderhoudt contacten en wendt deze actief aan voor het
bereiken van gestelde doelen;
Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren;
Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen van leden en de
commissies;
Richt zich op het belang van de NVFB en levert samen met anderen een bijdrage aan het
gemeenschappelijke resultaat.

Eisen
-

-

Werkzaam als bekkenfysiotherapeut
Lid van de NVFB
(Bij voorkeur) een aantal jaren werkervaring als penningmeester of in soortgelijke
adviesrol richting een bestuur of eindverantwoordelijke functie op strategisch
niveau;
Ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van
(beleids)ontwikkelingen (o.a. via risicomanagement);
Ervaring met programmamanagement, projectmatig werken/creëren en
veranderprocessen.
Inzicht in bestuur, taak en werkwijze van een vereniging;
Inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen;
Vaardigheid in het opstellen van jaarplannen, verslagen en adviezen;
Helikopterview
Teamplayer
Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé / functie als bestuurslid
zijnde
Representatief
Bereidheid tot compromissen, met uitzondering van noodzakelijke situaties
Democratisch denken
Discipline met betrekking tot spelregels
Ordelijk en analytisch denken
Humor, relativeringsvermogen
Netwerkcontacten
Beschikbaar voor 2-4 uur per week

Vergoeding
Maandelijkse vergoeding 250 euro
Bestuursvergadering 1x per maand 200 euro
Skypevergadering ter voorbereiding bestuursvergadering 1x per maand 75 euro
Km-vergoeding (28cent)
Vergoeding 50 euro per uur bij extra werkzaamheden
NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

