
Geacht bestuur van de KNVG lidverenigingen, 

  

Vandaag zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering de namen van het nieuwe bestuur van de 

Koepel Gepensioneerden bekend gemaakt. 

Door onvoorziene omstandigheden kon geen naam voor de penningmeester worden genoemd. 

Onze kandidaat heeft vanwege gezondheidsredenen moeten afhaken. 

Vanwege de evenwichtigheid in de samenstelling van het nieuwe bestuur zijn we op zoek naar een 

penningmeester uit de KNVG gelederen. 

Wij zijn op zoek naar een vrouw of man die voldoet aan onderstaand profiel: 

  

Profielschets penningmeester Vereniging Koepel Gepensioneerden  

 

De penningmeester maakt deel uit van het Bestuur, bepaalt mede het beleid en zorgt voor een 

goede organisatie en uitvoering van zijn/haar takenpakket. 

De penningmeester dient aan de volgende verwachtingen te voldoen: 

• Kennis van en ervaring met financieel-administratieve systemen en kantoorautomatisering 

(ICT toepassingen). 

• Grote affiniteit met cijfers en goede kennis van financiële verslaggeving. 

Taken penningmeester 

• Beheer van de financiële middelen van Vereniging Koepel Gepensioneerden 

• Opstellen van begroting en lange termijn plan. 

• Opstellen van het financieel jaarverslag plus bijbehorende toelichting. 

• Voeren van en up-to-date houden van de financiële administratie. 

• Aanleveren van alle benodigde stukken aan de kascommissie. 

• Organiseren van betalingen aan crediteuren en het sturen van aanmaningen naar 

debiteuren.  

• Organiseren van accountant verslagen van Vereniging Koepel Gepensioneerde. 

• Met Bestuur gedeelde verantwoordelijkheid voor informatieoverdracht naar de leden (bv 

kwartaalberichten). 

• Verantwoordelijke in het Bestuur voor beheer hulpmiddelen van de organisatie (huisvesting, 

apparatuur, etc.). 

  
Op 13 november worden de statuten voorgelegd ter goedkeuring. 
In deze statuten dienen de namen te staan van het bestuur. 
Een maand eerder, dus 13 oktober, moeten deze statuten ter inzage liggen. 
We hebben dus niet veel tijd. 
Mag ik u allen verzoeken binnen uw vereniging te kijken of er kandidaten zijn voor deze functie, 
uw hulp in deze wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Graag uw reacties sturen naar Marij Verlinden, secretariaat@knvg.nl, die de heren Jo Kelleter en 
Henk van der Rijst in het proces met betrekking tot de formatie van het nieuwe bestuur 
ondersteunt. 
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Met vriendelijke groet,        
  
Namens het bestuur  
Dick van der Windt  
  
  
  

 
Marij Verlinden 
Hoofd Secretariaat KNVG 
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo 
Telefoon:  077-354 1050 /Mobiel: 06 22 99 44 56 
Email: secretariaat@knvg.nl 
Website: www.knvg.nl 
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