
                Scouting Montgomery Huizen 

 
Onze Scoutinggroep heeft vanaf januari 2023 een plaatsje vrij voor de functie van Penningmeester. 
Wij zijn dus druk op zoek naar iemand die ons bestuur komt versterken. 
  
Scouting Montgomery heeft afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Er zijn nu ca. 100 
leden, verdeeld over de speltakken bevers, welpen, scouts, explorers, stam en ondersteunende 
vrijwilligers.  
  
Als Penningmeester van Scouting Montgomery beheer je ledenadministratie en de financiën van de 
vereniging. Je draagt verantwoordelijkheid voor het financiële en bijbehorende administratieve deel 
van de vereniging. 
  
Je taken zijn onder andere: 

• Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening.  

• Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem.  

• Ledenadministratie.  

• Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans.  

• Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie afdracht).  

• Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten).  

• Declaratiebeleid.  

• Coördinatie financiële acties.  

• Goed verzekeringsbeheer van de groep.  

• De penningmeester maakt deel uit van het bestuur.  
  
Inschatting tijdsbelasting:  

• Circa 8 uur per maand.  

• Er zijn 6 vergaderingen per jaar.  
  
In de eerste maanden van 2023 kan de huidige Penningmeester de werkzaamheden aan je 
overdragen en je hierbij ondersteunen. 
  
Wat vragen wij van jou? 

• Enthousiaste vrijwilliger met kennis en ervaring op het gebied van financiën, boekhouden of 
financiële administratie. 

• Bestuurlijke ervaring is een pre. 

• Over financiële zaken duidelijk en gemakkelijk communiceren en overzicht bewaren. 

• Affiniteit met vrijwilligerswerk in algemeen en scouting in bijzonder. 

• Competenties: integer, klantgericht, accuraat, teamspeler en pro actief. 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 
  
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden je een enthousiast team met leiding en bestuur van de leukste Scoutinggroep in Huizen, 
een dankbare vrijwilligersfunctie. 
  
Ben je geïnteresseerd, dan komen we graag met je in contact!  
Je kunt het bestuur bereiken via onze secretaris Frans van Haeften, email 
frans@scoutingmontgomery.nl 
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