B You! B Crew. Penningmeester.
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het bestuur wil versterken met zijn/haar
financiële kennis en vaardigheden. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor
het financiële beleid en verzorg je de daarbij behorende administratie. Je maakt
onderdeel uit van het dagelijkse bestuur.
Onder jouw zorgvuldige leiding worden onder andere de volgende zaken uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Opstellen jaarlijkse begroting
Verzorgen van de financiële administratie, betalen van declaraties en facturen
Financieel bewaken van de inkomsten en uitgaves, bijsturen waar nodig
Fondsenwerving
Gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur met betrekking tot financiële
zaken

Loop je even vast, dan kun je altijd terugvallen op een accountant die ons ook bijstaat
voor de eindcontrole van de boekhouding en het verzorgen van de jaarstukken.
Wel of niet iets voor jou? We noemen 3 reden(en) waarom dit (n)iets voor jou is!
Ä Je krijgt de kriebels van cijfers
Ä Je hebt een gat in je hand
Ä Je houdt niet van
verantwoordelijkheid

Ö Je krijgt energie van cijfers
Ö Je werkt graag samen
Ö Je gaat verantwoordelijkheid niet uit
de weg

What’s in it for me?
Je komt in een heel gezellige, informele – maar wel ook gestructureerde – groep
terecht. Wij vinden dat vrijwilligerswerk bij ons ook iets moet opleveren. Dat is niet
alleen de waardering van het hele team, maar denk ook aan persoonlijke groei
eventueel gebruik van de beschikbare faciliteiten en het laten groeien van je
persoonlijk en zakelijk netwerk. Als waardering sluiten wij jaarlijks (voor de start van de
zomervakantie) af met een feest voor onze vrijwilligers.
Interesse?

Wil jij samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers meehelpen aan het bieden
van een plezierige, veilige en goed georganiseerde omgeving voor jongeren? Mail dan
naar voorzitter@thebvenray.nl zodat we vrijblijvend een gesprek kunnen inplannen
om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zien er naar uit om kennis
met je te maken en samen aan de slag te gaan voor onze jongeren in Venray.

