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Gezocht:  penningmeester (vrijwillig) 

 

 
 
 
De Hendrik Hudson groep te Hengelo is aangesloten bij Scouting Nederland. Door kinderen een 
veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten te bieden, willen we bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen.  
 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Zoals menig scoutinggroep draaien wij geheel op 
vrijwilligers en zijn alle helpende handen welkom. Bij scouting ben je aan het juiste adres om 
kwaliteiten te ontwikkelen, maar ook om verborgen talenten te ontdekken! 
 

Een betrouwbare penningmeester V/M (vrijwillig) 
 
Functieprofiel 
Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van de Hendrik Hudson groep, 
alsmede penningmeester van de beheerstichting. Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in 
geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast vertaal je het beheer en verhuurbeleid 
van de stichting in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën van de beheerstichting. 
 
Wat doet de penningmeester? 

• Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening 

• Verantwoordelijk voor de financiële administratie, archief, beheer machtigingen en 
incassosysteem 

• Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans 

• Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht) 

• Adviseur van de penningmeesters van de speltakken. 

• Goed verzekeringsbeheer van de groep 

• De penningmeester maakt deel uit van het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur. In 
overleg is het mogelijk om de taken te splitsen en alleen aan verenigingsbestuur of 
stichtingsbestuur deel te nemen. 

 
Het betalen van facturen en declaraties, alsmede dit registreren in de financiële administratie is een 
separate functie, die nu door iemand anders binnen de vereniging wordt uitgeoefend. De 
penningmeester en deze persoon verzorgen samen de inning van de contributie. 
 
Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je hebt kennis van financiën 

• Je bent minimaal 18 jaar of ouder. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 
 
Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa 10 uur per maand  

• Er zijn 10 verenigingsbestuursvergaderingen, 3 stichtingbestuursvergaderingen en 3-4 
groepsraden per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele groepsactiviteiten. 

 
Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden 
aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• Het opdoen van veel nieuwe contacten 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Rik Lichtenberg (groepsbegeleider en lid van het 
verenigingsbestuur, groepsbegeleider@hendrikhudson.nl) of Theo Fortgens (voorzitter 
stichtingsbestuur, theo@fortgens.net). 
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