VACATURE PENNINGMEESTER
Paardensportvereniging Thielen
Tilburg, 15 maart 2018
PSV Thielen is een vereniging, opgericht op 21 maart 1996, met als doel de paarden- en ponysport
en de gezondheid en het welzijn van paarden en pony’s in Nederland te bevorderen in de ruimste
zin des woords. PSV Thielen is aangesloten bij de KNHS en valt onder Kring De Baronie van de Regio
Noord-Brabant. Onze vereniging bestaat uit ongeveer 50 paarden- en ponyruiters en organiseert
regelmatig dressuurwedstrijden bij Manege Thielen te Tilburg.
Penningmeester
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur, bestaande uit 5 mensen. Naast de specifieke
taken zoals hieronder genoemd is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de
uitvoering daarvan. Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak
omvat in feite alles dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.
Taken penningmeester:
• Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
• Verricht en ontvangt betalingen;
• Onderhouden contacten met de bank, verzekeraar en leveranciers;
• Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;
• Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie);
• Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.);
• Werven adverteerders/sponsoren.
Een paar algemene bestuurstaken:
• Bijwonen bestuursvergaderingen (4 tot 6 per jaar) en algemene ledenvergaderingen (2 per jaar);
• Werven nieuwe leden en vrijwilligers;
• Contacten onderhouden met accommodatiehouder;
• Begeleiden bij wedstrijden.
Het is belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd
is. Betrokkenheid bij de ruitersport in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Een open
houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.
Als je dit aanspreekt en je beschikt over de juiste kennis en kwaliteit, meld je dan aan als Kandidaat
Penningmeester. Stuur een e-mail met motivatie naar de voorzitter, Michiel Schakel, email:
info@psvthielen.nl. Na ontvangst van je aanmelding nodigen we je uit voor een gesprek. Bij
gebleken geschiktheid wordt je vervolgens voorgedragen op de algemene ledenvergadering eind
juni van dit jaar waar de leden hun stem kunnen uitbrengen vóór of tegen de aanstelling. Kandidaten
kunnen zich tot vier weken vóór de algemene ledenvergadering aanmelden. Indien je meer wilt
weten over deze functie neem dan contact op met één van de bestuursleden.
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