Profiel Penningmeester

Wie zijn wij?
De Sportraad Apeldoorn (VSA) is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn
gevestigde sportverenigingen. Het bestuur van de Sportraad Apeldoorn bestaat uit vrijwilligers die
invulling en uitvoering geven aan haar Beleidskaders en Jaarplan (zie hiervoor de bijlagen).
De werkzaamheden van de Sportraad richten zich in het algemeen op:
•
•
•
•
•

De behartiging van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord.
Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over het sportbeleid.
Het verlenen van begeleiding en ondersteuning van haar leden in de ruimste zin van het
woord;
De bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen;
De stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn.

Taken en werkzaamheden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vormt samen met de secretaris en voorzitter het Dagelijks Bestuur.
Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van de
Beleidskaders.
Houdt toezicht op en neemt de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten
en huishoudelijk reglement.
Stelt een verantwoorde en gemotiveerde begroting op en bepaalt in overleg met het DB het
financieel beleid.
Verzorgt de financiële administratie van de Sportraad.
Bewaakt de budgetten en geldmiddelen van de Sportraad en toetst uitgaven hieraan.
Is betrokken bij alle onderhandelingen waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden.
Stelt (of laat opstellen) jaarlijks de Jaarrekening en verantwoording middels het
bestuursverslag op.
Handelt de betalingen af en zorgt voor de inning van de contributie.
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, Accres, Provincie enzovoorts).
Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze zo nodig af op de organisatie van de Sportraad.

Wij vragen.
•
•
•
•
•
•

Financieel inzicht hebben.
Beleidsgericht en in structuren kunnen denken.
Goede sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
Gericht op samenwerken.
Kennis hebben of het zich eigen maken van de Apeldoornse sport.
Een inzet van gemiddeld 6 uur per week.

