
 

Sv DIOS is opgericht op 8 maart 1947 en is de snelst groeiende voetbalvereniging van de Nieuw-Vennep. Een gezellige 

vereniging met het complex in het hart van het oude Nieuw-Vennep. Met meer dan 1000 leden zij wij dit moment de op 1 na 

grootste vereniging van de Haarlemmermeer. Bij sv DIOS kun je terecht in 1 van onze 48 jeugdteams, 8 senioren teams, 13 

zaal teams, 6 meiden teams of in het team G-Voetbal. Ook  de jongsten kunnen bij ons terecht in Champions- of Olympic 

League of de Trapturfjes. Bij sv DIOS kun je terecht vanaf 5 jaar en tot zo lang je body het toelaat. 

Sv DIOS is op zoek naar jou: 

 (Bestuurslid) Penningmeester m/v 
  n.t.b. aantal uren per week 
 

Taakomschrijving: 
Bestuurstaken: 
1. Bijwonen maandelijkse bestuursvergadering. 
2. Verantwoordelijk voor Sportlink, 3x vergaderen per jaar met (ledenadministratie) en (IT). 
3. Verantwoordelijk voor G-voetbal.  
4. Verantwoordelijk voor ledenadministratie. 
5. Verantwoordelijk voor inning contributie. 
6. Contactpersoon sponsorcommissie. 

 

Financiële administratie: 
1. De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de gehele vereniging verzorgen. 

Inboeken inkoopfacturen en banken 
2. Controle op boekingen  
3. Betalingen uitvoeren op ING en Rabobank rekening. 
4. Facturatie reclameborden en GOPA. 
5. Per kwartaal aangifte omzetbelasting a.d.h.v. gegevens uit “le credit sportif” (kassa-registratie). 
6. Samenstellen jaarlijks balans en winst- en verliesrekening. 
7. Samenstellen van de jaarlijkse begroting. 
8. Financiële kwartaalrapportages. 
9. Kascommissie jaarlijks inzage in alle financiële bescheiden geven. 
10. Contacten met de belastingdienst. 
11. Betalen vrijwilligersvergoedingen. 
12. Fiatteren bestellingen Muta.  
13. Fiatteren overige bestellingen bestuursleden. 
14. Beantwoorden email verkeer 
 
Contributie inning en administratie: 
1. Zorgdragen voor de inning van de contributies 2x per jaar.  
2. Verwerken betalingen contributies in Sportlink.  
3. Aanmanen wanbetalers. 
4. Financiële blokkades regelen. 
5. Speciale gevallen inning regelen via Jeugdsportfonds. 
6. Beantwoorden email verkeer inzake contributies. 

 

Je profiel 
Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik je minimaal over een verenigingshart. 
Daarnaast beschik je over de juiste skills welke bij een goede penningmeester thuishoren. Jij bent 
nauwkeurig en hebt aandacht voor details. Je werkt gestructureerd en behoud het overzicht tussen de 
verschillende werkzaamheden. Daarnaast ben je flexibel wat betreft werktijden. Efficiënt, zorgvuldig 
en netjes werken zijn kenmerken die bij jou passen. Daarbij is werken in de avonduren en weekenden 
is voor jou geen probleem. 
 

Ons aanbod 

Sv DIOS biedt jou een enorm leuk team van collega bestuursleden en vrijwilligers welke samen met 
jou de schouders er onder willen zetten.  
 

Solliciteren 
Hebben we een match? Stuur dan je motivatie mail naar het bestuur en scoor!  


