
 
Vacature: Penningmeester (m/v) 

DOS ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

DOS Alphen aan den Rijn is per direct op zoek naar een nieuwe 
penningmeester voor het bestuur van de Stichting! 

 

Stichting DOS Sporthome 
Stichting DOS Sporthome is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het gebouw 
waarin gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn als hoofdhuurder is gehuisvest. De 
uren en ruimte die niet door de vereniging worden afgenomen, worden zoveel mogelijk 
opgevuld door externe huurders aan te trekken. 
Doel van de stichting is om gymnastiekvereniging DOS qua accommodatie zoveel mogelijk 
te faciliteren in haar behoefte wat betreft dansen, freerunning, gymnastiek en turnen. 

 
Wie zoeken wij? 
De stichting is op zoek naar een nieuwe, serieuze penningmeester. 
De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur 
van de stichting. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid 
van de stichting. Hij of zij werkt samen met de leden van het gehele bestuur aan het totale 
beleid van de stichting. 
De penningmeester stelt jaarlijk de begroting op en stelt de jaarrekening samen, welke na 
goedkeuring van een accountant wordt verantwoord naar de Raad van Commissarissen. Hij 
of zij voert de debiteuren, crediteuren, bank en grootboekadministratie. 
 

Functievereisten 
• Heeft aantoonbare financieel/administratieve kennis, ervaring en vaardigheden 

• Cijfermatig inzicht en analytisch vermogen 

• Is betrouwbaar en integer en kan ook een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven 

• Is circa 8 uur per week beschikbaar 

• Heeft een doortastende en samenwerkingsgerichte persoonlijkheid 

• Kan besluitvormingsprocessen hanteren 

• Kan goed organiseren 

• Affiniteit met sport is een pré 

• Bestuurservaring is een pré 
 

Wat bieden wij? 

• Een gezellige vereniging 

• Een enthousiast en hardwerkend bestuur 

 
Solliciteren? 
Ben jij iemand die de financiële administratie van Stichting DOS Sporthome kan en wil doen? 
Wil jij een steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op! 
Heb je nog vragen? Dan mag je ons uiteraard ook benaderen! 
 
Stuur een mailtje met jouw cv en een motivatiebrief naar: secretariaat@dos-alphen.nl 


