
 

 
Penningmeester (bestuurslid) 

 

 
Doel 
De penningmeester vertaalt het beleid van Dalto in een jaarlijkse begroting en draagt zorg voor een 
verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het 
activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde functie.  
 
Plaats in de vereniging 
De penningmeester is lid van het bestuur van Dalto. 
 
Functie-inhoud 

 Is aanspreekpunt/eindverantwoordelijke voor een aantal commissies en functies. 

 Het benoemen en begeleiden van de mensen die bovenstaande functie uitvoeren. 

 Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en 
beheer van Dalto en is daarop intern en extern aanspreekpunt. 

 Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering en verslaglegging of besteedt dit in 
overleg met het bestuur uit aan een extern bureau (doet de boekhouding, stelt jaarlijks een 
begroting op en controleert/bewaakt deze, beoordeelt de financiële situatie en stelt het 
financieel jaarverslag op, houdt een archief bij) 

 Legt tijdig het begrotingsvoorstel ter goedkeuring voor aan het verenigingsbestuur en aan de 
ALV en brengt in de bestuursvergadering per kwartaal en in de ALV per half jaar rapport uit 
van de financiële stand van zaken en legt verantwoording af. 

 Handelt financiële zaken af (betaalt de rekeningen, beheert bank- en girorekeningen, int 
contributie, sponsoropbrengsten en boetes binnen de vereniging, betaalt boetes aan externe 
partijen (bijv. de gemeente of het KNKV) en beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc 
aanvragen voor geld). 

 Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over 
verantwoording. Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de 
toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen. 

 Is bevoegd leden met een contributieachterstand aan het verenigingsbestuur voor te dragen 
tot schorsing. 

 Regelt fiscale, juridische zaken en verzekeringen. 

 Pleegt overleg met de kascontrole commissie. 
 

Tijdsbesteding 

 Eén keer per drie weken een bestuursvergadering. 

 Per week 1 á 2 dagdelen acties uitwerken / e-mail beantwoorden. 

 
Geboden wordt 

 Ervaring op kunnen doen in een bestuursfunctie. 
 

Kwalificaties 

 Kennis van en ervaring met financieel beheer. 

 Kennis van fiscale regelgeving op het gebied van salaris, omzetbelasting en loonbelasting. 

 Accuraat. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Flexibele instelling en stressbestendig. 

 Leiding kunnen geven. 
 

 


