Penningmeester
vacature
Bent u in het bezit van een van de volgende kwaliteiten: gedreven, enthousiast,
verantwoordelijk, collegiaal, nieuwsgierig en/of communicatief? En heeft u financieel
inzicht, vindt u het leuk om met cijfers om te gaan en voelt u zich verbonden met de
doelstellingen van de CCUVN? Dan is de functie van penningmeester wellicht iets voor u.
Als penningmeester van de CCUVN bent u onderdeel van het bestuur, dat bestaat uit
maximaal zeven leden. Eén van de taken van het bestuur van de CCUVN is de
verantwoording afleggen over het financieel beheer van de vereniging. Namens het
bestuur wordt deze taak uitgevoerd door de penningmeester. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging, zoals vastgelegd in de
verenigingsstatuten. Een groot deel van de taken is gedelegeerd aan de directeur van de
vereniging.
Het bestuur vergadert eens per zes weken en legt twee keer per jaar verantwoording af
aan de Verenigingsraad. Deze verenigingsraad is te vergelijken met een Raad van
Toezicht.
Uw profiel
Een penningmeester weet wat er speelt bij Crohn en colitis ulcerosa-patiënten. Buigt zich
met enthousiasme over tal van financiële vragen. Heeft hart voor de IBD-zaak. Hij of zij
kan de grote lijn van het beleid zien. Weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, maar
kan ook uit de box denken als het gaat om nieuwe ideeën rondom fondsen- en
ledenwerving. Houdt de lange termijn visie voor de vereniging in het oog. Is
besluitvaardig. En heeft de communicatieve vaardigheden om zijn of haar standpunt
helder te verwoorden.
Kennis
De penningmeester heeft voldoende kennis in huis om de functie van penningmeester uit
te oefenen. Hierbij valt te denken aan algemene kennis van de financiën, zoals begroting
en jaarrekening, marketing, belasting, sponsoring en de daarbij behorende juridisch
achtergrond. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en opgemaakt door de
accountant. Het op de hoogte zijn van diverse subsidies en mogelijke externe
geldstromen is een pré.
Reageren
Lijkt de functie iets voor u, dan ontvangen wij graag, uiterlijk 30 september 2018, een
reactie per mail waarin u dit toelicht. Tevens ontvangen we graag een recent CV. U kunt
uw mail sturen aan t.markus@crohn-colitis.nl. Hierna wordt een kennismakingsafspraak
gemaakt.
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