
 
 

Vlaardingen Captains is op zoek naar een nieuwe Penningmeester! 

Vlaardingen Captains is dé basketbal vereniging van de gemeente Vlaardingen. Om de 
vereniging te voorzien van een nieuw financieel brein, zijn we op zoek naar een 
penningmeester.  
 

Vlaardingen Captains 

Het bestuur van Vlaardingen Captains is verantwoordelijk voor de oprichting en ontwikkeling 
van de vereniging. Deze vereniging richt zich op de jeugd van Vlaardingen. Om deze jongeren 
een kans te bieden om deel uit te maken van een vereniging met een cultuur die bijdraagt 
aan de individuele ontwikkeling en de gelegenheid biedt om dit te doen binnen een veilig 
sportklimaat. De gedachtegang in de verenigingscultuur van de Captains ligt op een open en 
stimulerende verstandhouding tussen de leden. Wij zoeken een penningmeester die zich bij 
uitstek kan vinden in deze vorm van verenigingsleven en zich hiervoor in wil zetten.  
 

Functie Penningmeester 

De algemene taken van de penningmeester. Om je enigszins op weg te helpen, zetten we ze 
allemaal op een rijtje zodat je weet wat er zoal op je bord komt te liggen.  

• Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van 
het verenigingsbeleid 

• Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur 
• Beheert de geldmiddelen 

• Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven 

• Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes 
• Begeleidt en beheert de financiën van de commissies 

• Onderhoudt contact met inkopers paviljoen en kasbeheerder 
• Onderhoudt contact met de ledenadministratie 

• Doet de betalingen namens de vereniging 

• Maakt facturen op 

• Maant leveranciers aan 

• Onderhoud eventueel contact met incassobureau 

• Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen 
van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging) 

• Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting en 
de  salarisadministratie 

 
Bij wie is informatie over deze functie beschikbaar 
Josha Riemens via info@vlaardingencaptains.nl    
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