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Vacature Penningmeester D66 Amersfoort
Het bestuur van D66 Amersfoort is op zoek naar een penningmeester.
Wie kan en wil zich kandideren? Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid
kunnen zich kandideren door een mail te sturen aan info@d66amersfoort.nl.
De aanmeldingstermijn sluit op 1 mei 2019 om 24.00 uur. De verkiezing vindt plaats door middel
van e-voting.
Algemene beschrijving van de functie
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van, je raad het al, de penningen, oftewel
het geld. Dit houdt in dat hij of zij verantwoordelijk is voor het voorbereiden van een realistische
begroting en jaarrekening voor de ledenvergadering en gedurende het jaar in de gaten houdt dat
budgetten niet worden overschreden en de beloofde inkomsten ook daadwerkelijk binnenkomen.
De penningmeester is er verantwoordelijk voor dat financiële risico's tijdig worden onderkend,
gemeld en besproken binnen het bestuur en dat waar nodig passende verbetermaatregelen
worden voorbereid en uitgevoerd. De penningmeester beheert ook de financiële
(Rabo-)rekeningen van D66Amersfoort. Je onderhoudt regelmatig contact met de door de
ledenvergadering ingestelde financiële commissie.
In een campagnejaar kan het best zijn als penningmeester, omdat er dan vele financiële mutaties
zijn. De overige jaren is de uitgaven- en inkomstenstroom veel regelmatiger.
Algemene informatie en kandidaatstelling
De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar
mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol
van bestuurslid is vooral gericht op de financiën van de vereniging. Een bestuursfunctie is
onbezoldigd.
Proces kandidatering
Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij het bestuur van D66 Amersfoort via
info@d66amersfoort.nl. Ook de officiële kandidaatstelling kan worden gezonden naar dit adres.
Graag ontvangt het bestuur via het bovengenoemde e-mailadres een korte motivatiebrief en een
CV met een opgave van de werkervaring en van eerdere functies bij D66. Onderdeel van de
kandidaatstelling is een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden van D66 Amersfoort.

