
 

Watersportvereniging zoekt penningmeester! 

De vereniging 

Watersportvereniging Peter Hensen is een actieve vereniging met zo’n 150 leden. We bieden 

leerzame én gezellige zeillessen en wedstrijdtrainingen voor jeugd en volwassenen in zwaardboten. 

Daarnaast organiseren we gedurende het seizoen maandelijks een laagdrempelige zeilwedstrijd. Ook 

is er een aantal waterskiërs actief bij onze vereniging. We hebben een vloot van 10 Oppies, 4 Lasers, 

2 Laser Vago’s en 4 Laser Pico’s. De vloot en de activiteiten kunnen we in stand houden dankzij een 

actieve pool vrijwilligers. Van alle leden vragen wij hun steentje bij te dragen. 

Het bestuur 

Het bestuur schept de voorwaarden om de vereniging en haar vrijwilligers te laten fungeren. Binnen 

de vereniging zijn op verschillende thema’s coördinatoren en commissies actief; materiaal, 

jeugdzeilen, volwassenenzeilen, rivierzeilen, instructeurs, waterskiën en zeilwedstrijden. Het bestuur 

stimuleert en faciliteert deze vrijwilligers en waar nodig de uitwisseling tussen deze coördinatoren en 

commissies. Ook verzorgt het bestuur de financiën en de administratie, zet zich in voor de 

continuïteit van de organisatie, onderhoudt de externe contacten en stelt nieuw beleid op in 

samenwerking met de betreffende coördinatoren en commissies. Het bestuur bestaat uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester, wanneer mogelijk aangevuld door twee algemene leden. 

De bestuursleden hebben ieder hun eigen taken en aandachtsgebieden. Daarbij werken ze nauw 

samen, weten ze elkaar snel te vinden en nemen ze verenigingsbesluiten in overleg met elkaar en 

andere betrokken vrijwilligers. 

We vinden het belangrijk dat er regelmatig een frisse wind waait door het bestuur. Daarom proberen 

we iedere twee jaar een nieuw bestuurslid aan te trekken. Dat betekent dat bestuursleden circa zes 

jaar op hun post zitten. 

Word je onze nieuwe penningmeester? 

Dan ben jij binnen dit team verantwoordelijk voor de financiële administratie en – in samenwerking 

met de secretaris – voor de ledenadministratie. Aangezien het materiaalteam verantwoordelijk is 

voor de meeste uitgaven, heb je hiermee regelmatig contact. Je geeft inzicht in de financiële 

(on)mogelijkheden van de vereniging en denkt daarnaast mee over beleidszaken. 

Je teamgenoten zoeken een zorgvuldige, communicatieve collega die affiniteit heeft met financiën en 

online systemen.  

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie. Dit houdt in: 

- overzicht houden over de financiële situatie van de vereniging 

- incasseren van contributies, lesgelden en andere gelden 

- uitbetalen van rekeningen, declaraties en andere gelden 

- (grotere) bestellingen doen, met name voor het materiaalteam 

- opstellen van de jaarrekening en -balans over het voorafgaande jaar en begroting voor het 

komende jaar en deze toelichten tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

- meewerken aan de jaarlijkse controle door de kascommissie 



- adviseren over financiële aspecten van besluiten 

- bijhouden van ledenadministratie in online CRM-platform eCaptain in samenwerking met de 

secretaris 

Daarnaast ben je vanuit het bestuur aanspreekpunt voor één of meerdere coördinatoren of 

commissies, waaronder bij voorkeur het materiaalteam. 

Het bestuur vergadert circa 1 keer per maand in de avonden. Het bijhouden van de financiële en 

ledenadministratie kost gemiddeld 4 uur per maand, met een piek bij het opstellen van de 

jaarstukken. Daarnaast bakt het bestuur traditioneel eieren tijdens het ontbijt van het 

jeugdzeilweekend. 

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met de huidige penningmeester Kees 

Koek via 06-10402108. Wil je solliciteren, stuur dan je cv en motivatie naar bestuur@peterhensen.nl. 

Juist mensen die nog niet zo lang lid zijn, moedigen we aan om te reageren. De kandidaat 

penningmeester kan vanaf heden meedraaien met het bestuur om rond januari 2022 met de huidige 

penningmeester de jaarstukken op te maken. In maart 2022 word je dan voorgedragen aan de ALV. 
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