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PROFIEL PENNINGMEESTER HOOFDBESTUUR 50PLUS 
 
Naast de genoemde functie-eisen voor leden van het hoofdbestuur gelden voor de penningmeester 
de volgende aanvullende taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen: 
 
Doel van de functie 

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging 50PLUS en bewaakt de begroting en het 
(lange termijn) financieel beleid.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

De penningmeester:  
 is lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur (DB) en heeft daar stemrecht 
 stelt de begroting op en waakt over begroting en financiën van de vereniging 
 beheert kas- en bankdeposito’s 
 beheert de financiële administratie, waaronder de contributieadministratie, en onderhoudt 

hiervoor contact met het partijkantoor  
 is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaar-

rekening en de managementletter 
 is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, 

jaarrekening, begroting e.d. 
 onderhoudt contact met de accountant en assisteert bij de controle van de verenigingsfinanciën 
 maakt financiële rapportages t.b.v. hoofdbestuur en de algemene vergadering (AV) 
 keurt begrotingen goed van afdelingen na overleg met het hoofdbestuur 
 draagt zorg voor goed contact met subsidieorganen en voorziet hen van rapportages 
 is verantwoordelijk voor het financieel handelen van de afdelingen 
 onderhoudt contact met en ondersteunt (waar nodig) afdeling penningmeesters 
 organiseert jaarlijks een penningmeesteroverleg 
 presenteert de jaarrekening en de begroting aan de AV 
 
Kennis en vaardigheden 

De penningmeester heeft:  
 ervaring met financieel beleid van profit- en non-profitorganisaties 
 een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie 
 ervaring met het op afstand functioneel besturen van een bureau-organisatie die over een 

professionele afdeling financiën beschikt 
 kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaar-

rekening, begroting, e.d. en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te 
controleren 

 een administratieve opleiding op minimaal PDB niveau 
 goede contactuele eigenschappen en is een communicatieve teamspeler 
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 affiniteit met en plezier in financiële aangelegenheden en is nauwgezet 
 ervaring of bekendheid met boekhoudsystemen 
 de durf om “nee” te zeggen 
 doorzettingsvermogen 
 


