Vacature

Vice-Voorzi er
Regiobestuur zoekt:

Penningmeester (M/V)
Algemeen:

De penningmeester zorgt voor het hele financiële beleid in de regio. Hij/zij stelt de begroting op, bewaakt het budget en
maakt de financiële afrekening. Daarnaast adviseert de penningmeester het bestuur over het te voeren financiële beleid.
Hoofdtaken:



Opstellen van de begroting in overleg met de diverse teams



Het opstellen van de eindafrekening/ financieel jaarverslag



Is verantwoordelijk voor het verzorgen van de boekhouding en het doen van financiële transacties van de regio



Bewaken van de diverse budgetten in de regio



Je onderhoudt contacten met de andere regio’s en de landelijke Scoutingorganisatie.



Je zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden.



Je neemt deel aan regiovergaderingen en voert mede het regiobeleid uit.

Gewenst:



Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder.



Je bent lid van Scouting Nederland (of bereid dit te worden).



Je onderschrijft de doelstelling & huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.



Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen of bent bereid deze aan te vragen.



Je bent in staat beleids- en planmatig te denken en te werken.



Je beschikt over goede contactuele en schriftelijke vaardigheden.



Je bent bereid om, door middel van cursussen en training, meer deskundigheid te vergaren.

Wij bieden:



De mogelijkheid om veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen.



De mogelijkheid om veel nieuwe personen te ontmoeten en contacten te maken.



Een prettige club mensen om je heen die allen maatschappelijk betrokken zijn.



Een nuttige en maar vooral ook erg leuke tijdsbesteding.

Aanstelling / benoeming:
De penningmeester wordt benoemd door de regioraad, voor een periode van 3 jaar op voordracht van het regiobestuur.
Inschatting tijdsbelasting:
10-20 uur per maand:



Deelnemen aan 8 bestuursvergaderingen en 2 regioraden per jaar.



Deelnemen aan landelijke functie gerelateerde activiteiten.



Deelnemen aan de forumdag.



Bezoeken regionale activiteiten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Reinold Mulder voorzitter regio het Gooi.

