Gezocht: penningmeester (vrijwillig)
De Vaandrig Leppink Groep is één van de leukste scoutingverenigingen van Enschede, met een
mooie locatie in het Stroinksbos! Al sinds 1923 hebben jongeren en kinderen plezier bij
onze groep.
Hier staan we voor:
We zetten ons in voor de ontwikkeling van onze leden. We leren ze samenwerken, zelfstandig
worden, actief te zijn in de maatschappij en goed om te gaan met de natuur. Verder vinden we
het belangrijk om bij te dragen aan de wijk Stroinkslanden: je ziet ons dan ook jaarlijks bij de
kerstmarkt en eigen activiteiten in de wijk.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij
je de mogelijkheid krijgt om in de wijk Stroinkslanden in Enschede betekenisvol te zijn voor de
ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen
in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op
zoek naar jou!

Een energieke penningmeester M/V (vrijwillig)
Functieprofiel
Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van Vaandrig Leppink Groep.
Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de
financiën.
Wat doet de penningmeester?
• Jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening
• Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem
• Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
• Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht)
• Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten)
• Declaratie van begrote posten voor (zomer)kampen, activiteiten, speltak kassen en aanschaf
van middelen
Belangrijk:
• Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
• Hebt kennis van financiën
• Werkt zelfstandig en via het 4 ogen principe stem je af met de penningmeester van de Stichting
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inschatting tijdsbelasting:
• Circa 10 uur per maand
• Er zijn 3 vergaderingen per jaar met groep bestuur en stichting bestuur
Wij bieden:
• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden
aan kinderen en jongeren.
• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
• Het opdoen van veel nieuwe contacten en de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Joanneke van der Nagel 06-10435417
Voorzitter@scoutingvlg.nl
Zie ook de website: https://www.vaandrigleppinkgroep.nl/vrijwilligers/

Locatie:
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
7542 PJ Enschede

