
 
 
 

Wij zoeken met spoed een  Penningmeester (M/V) 
 
De vereniging MVC’19 is met ruim 700 leden een vereniging met ambitie. De club is volop in 

beweging. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit Maasbree en 
omstreken. Zowel op recreatief als op prestatief kunnen voetballen is het 
belangrijkste doel van de vereniging. Respect, gezelligheid en saamhorigheid 
zijn daarnaast kernbegrippen die onze vereniging kenmerken. De verenging 
draait voor bijna 100% op vrijwilligers. En om alles goed te laten lopen binnen 
de vereniging zijn we op zoek naar: 

 
Functie Penningmeester 

▪ Coördineren financieel beleid van de vereniging 

▪ Bijwonen bestuursvergaderingen (vast 1* per maand) en bijwonen 

vergaderingen commissies (ad hoc) 

▪ Rapporteren jaarcijfers en kwartaalcijfers en opstellen financieel 

jaarverslag 

▪ Verantwoording afleggen richting de kascommissie (vast 1* per jaar) 

▪ Presenteren financiële cijfers op de jaarvergadering (vast 1* per jaar) 

▪ Rapporteren richting de KNVB (vast 1* per jaar) 

▪ Overleggen met de financiële administratie (vast 1* per maand) 

▪ Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie in combinatie met 

een loonservicebureau . 

▪  voeren van de salarisgesprekken 

▪  opstellen van de arbeidsovereenkomsten 

▪  versturen van de loonstroken en van de aangiftes loonbelasting 

▪  verrichten van correspondentie met overige instanties zoals 

belastingdienst en UWV 

▪ Uitvoeren bepaalde administratieve taken 

▪  aangiftes omzetbelasting opstellen en versturen 

▪  wekelijks opstellen van de kantineverantwoording op basis van 

de kassa 

▪  doorgeven en vervolgens afstorten van de ontvangsten uit de 

kantine bij de Rabobank 

▪  factureren van incidentele bedragen zijnde niet sponsering of 

contributie 

▪ afhandelen mailverkeer 

 
 
De intentie van het hoofdbestuur is om een financiële commissie op te 
richten. Diverse taken die hier beschreven zijn reeds ondergebracht bij 
andere personen. MVC’19 werkt met volledig autonome commissies en 
afdelingen. Als HB-bestuurslid is het belangrijk om betrokken te zijn bij deze 
commissies en afdeling en waar nodig te ondersteunen. 
 

Functie-eisen We zoeken iemand die zich samen met het huidige bestuur wil inzetten voor 
MVC’19.  



 
Voorwaarden Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor geen vergoeding van toepassing 

is. 
Vrijwilligers worden vrijgesteld van de werkzaamheden vanuit de regeling 
zelfwerkzaamheid, In overleg en na akkoord kunnen functie-gerelateerde 
cursussen worden vergoed. 
 

Samenwerking Je wordt lid van het hoofdbestuur (na akkoord ALV). Vanuit het hoofdbestuur 
heb je regelmatig contact met de andere afdelingen en commissies binnen 
MVC’19. 

 
Tijdbesteding: De tijdsbesteding wordt ingeschat op zo’n 4 uur per week.  

Het hoofbestuur vergadert 1 x per maand in de voltallige bezetting en 
daarnaast afhankelijk van de eventueel aanwezige issues. 

  
Contactpersoon Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
 Herm Willems via secretariaat@mvc19.nl 
 Of spreek een van de huidige HB leden gewoon een keer aan. 
  


