Gezocht Penningmeester (vrijwillig)
Scouting Achterhoek
Regio Scou ng Achterhoek is een samenwerking tussen 27 groepen die ieder uniek zijn.
Om hen te ondersteunen, verzorgen verschillende regioteams ac viteiten en trainingen voor alle
lee ijden.
Ben jij een proac eve en daadkrach ge vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de
mogelijkheid krijgt om in de regio Achterhoek betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen,
jongeren en vrijwilligers? Vind je het leuk om, samen met andere regio vrijwilligers, iets op te
bouwen in de regio? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een enthousiaste Penningmeester M/V (vrijwillig)
Func eproﬁel
Je bent penningmeester van het bestuur van regio Scou ng Achterhoek.
Als penningmeester vertaal je het regiobeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de ﬁnanciën.
Wat doet de penningmeester?
-

Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begro ng en resultatenrekening
Financiële administra e, archief, beheer mach gingen en incassosysteem
Jaarlijks opstellen van een ﬁnancieel jaarverslag en een balans
Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, contribu e-afdracht)
Controle deelbegro ngen (trainingsteam, regio ac viteiten)
Declara ebeleid

Persoonlijk
We zoeken een penningmeester die niet schrikt van gezelligheid, een uitdaging niet uit de weg gaat
en interesse hee en toont in de groepen uit de regio. We zijn op zoek naar een meedenker en
iemand met een echte “klauwen uut de mouwen” mentaliteit.
Gewenst
-

Aﬃniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scou ng in het bijzonder.
Is, net als andere bestuursleden, bereid om bij regioproject een rol te vervullen, ook als die
niet direct onder deze func eomschrijving valt.
Een algemeen ﬁnancieel inzicht en ervaring of een opleiding in ﬁnancieel beheer.
Is communica ef vaardig, zowel online via mail of whatsapp als in levende lijve.

Belangrijk:
-

Je onderschrij de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scou ng Nederland.
Je bent tussen de 18 en 50 jaar oud.
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
Je bent bereid je voor deze func e in te ze en en ook zelf hierin verder te leren.

Inscha ng jdsbelas ng:
-

Circa 10 uur per maand.
Er zijn 6 tot 8 bestuursvergaderingen per jaar.
Er zijn 2 regioraden per jaar.

Voor meer informa e kun je contact opnemen met: Rick Groters via
voorzi er@scou ngachterhoek.nl.

www.scou ngachterhoek.nl

