
Word jij onze nieuwe penningmeester? 
 
In verband met vertrek van onze huidige penningmeester omdat zij in oktober haar eerste kindje  
verwacht zijn wij dringend op zoek naar iemand die deze taken met ingang van seizoen 2020-2021  
wil overnemen en in het bestuur wil plaatsnemen. 
 
De taken van de penningmeester staan hieronder beschreven. Enige financiële kennis is nodig om  
dit uit te kunnen voeren. Daarnaast is kennis van een simpele loonadministratie voeren  
noodzakelijk. Gemiddeld ben je zo’n 4 tot 8 uur per week bezig met deze taken. Dit verschilt per  
periode van het seizoen, er zijn weken dat het rustig is en je met 2 uurtjes klaar bent, er zijn ook  
weken dat je zo’n 12 uur bezig bent in de week. Je werkt nauw samen met onze boekhouder die de  
bank- en kasadministratie verwerkt en de inkoopfacturen boekt in All united, hij stelt ook de btw- 
aangifte op per kwartaal, deze hoef je dan alleen nog maar in te voeren in het systeem van de  
Belastingdienst. 
 
Takenlijst: 
- Facturatie in All united, 4 keer per seizoen (aug/sept, nov, feb en april); dit proces verloopt  
volledig geautomatiseerd, enkel de uitzonderingen zul je handmatig moeten verwerken  
(zo’n 10 per keer) 
- Incasso bestanden aanmaken en naar de bank importeren, 4 keer per seizoen (aug/sept,  
nov, feb en april); 
- Emailbox bijhouden, wekelijks; 
- Facturen betalen, wekelijks; 
- Afstorten van kasgeld bij de bank; 2-maandelijks ongeveer 
- Bestuursvergaderingen bijwonen; maandelijks; 
- Bestuursdiensten bij het 1e elftal, ongeveer 4 keer per seizoen 
- Spelers aanmanen/herinneringen versturen per mail/telefoon; wekelijks (verbeter mogelijkheden   
door meer gebruik te maken van All United) 
- Sponsorfacturen aanmaken en verzenden; 2 moment per jaar. 
- Loonadministratie voeren; maandelijks; 
- Btw-aangifte; per kwartaal; 
- Contracten opstellen voor vrijwilligers/trainers; einde van een seizoen/start nieuw seizoen; 
- Seizoensbegroting samenstellen; alle jaarplannen samenvoegen tot 1 begroting. 
 
Heb je nog vragen stel deze gerust per mail aan penningmeester@sportclubdeventer.nl. De huidige 
penningmeester zal zorgen voor een uitgebreide en volledige overdracht met alle benodigde uitleg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjon de Vries 
 
Penningmeester 
Sportclub Deventer 
 


