
 

Vacature bestuurslid financiën SV Den Hoorn  20-5-2022 

 
 
 
Ben je fan van onze plaatselijke SV Den Hoorn en wil je samen met vele andere 
vrijwilligers, onze club tot de beste uit de regio maken dan is de onderstaande 
vacature misschien iets voor JOU! 
 

Bestuurslid financiën SV DEN HOORN (M/V) 
 
Wat is jouw hoofdtaak?  
Samen met een groepje andere vrijwilligers in een financiële commissie verzorg jij de 
gehele financiële administratie van onze voetbalvereniging. Je bent als bestuurslid het 
eerste aanspreekpunt voor deze onderdelen naar het bestuur van SV Den Hoorn. Je denkt 
als bestuurslid mee over alle andere zaken die een moderne voetbalvereniging met zich 
meebrengt en je hebt een kritisch positieve houding en een eigen mening.  
 
Verantwoordelijkheden die onder de financiële commissie vallen zijn: 

• De inning van de contributies van de vereniging verloopt via externe partij Nikki.  

• De facturatie van sponsoren, acties en evenementen. 

• Het opstellen van contracten van medewerkers, vrijwilligers en overige partijen.    

• Het uitvoeren van de ledenadministratie van de vereniging via Sportlink. 

• De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging en 
salarisadministratie welke verloopt via extern administratiekantoor Avera. 

• Beheren van het selectie en jeugdbudget en overige financiële projecten zoals 
subsidies.  

 
Wat verwachten we van jou? 

• Affiniteit en betrokkenheid bij voetbalvereniging SV Den Hoorn 

• Lol in en affiniteit met cijfertjes.  

• Enthousiasme. 

• Samenwerker. 
 
Jouw eigen taken zijn: 

• Mede bepalen van het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden. 

• Leiding geven aan en coördineren van de uitvoering door de financiële commissie. 

• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting 
indienen voor het komende verenigingsjaar. 

• Het coördineren en beheren van de geldmiddelen van de vereniging. 
 

Wat krijg je hiervoor terug? 

• Een boeiende vrijwilligersfunctie met grote maatschappelijke betrokkenheid. 

• Invloed op het beleid en de ontwikkeling van voetbalvereniging SV Den Hoorn. 

• Onderdeel van een gezellig team binnen een nog gezelligere vereniging. 

• Een prachtige aanvulling op je CV. 
 
Aanmelden 
Denk er even rustig over na, maar niet té lang. Je kunt je tot 30 juni 2022 aanmelden bij 
de secretaris van de vereniging Monique Schulte op emailadres: secretaris@svdenhoorn.nl. 
Voor meer informatie kun je bellen met Frank van Mil, voorzitter van SV Den Hoorn: mobiel 
06-19118403 of per email voorzitter@svdenhoorn.nl.  
 
 
 

mailto:voorzitter@svdenhoorn.nl

