Stichting Atletiek Evenementen Hilversum zoekt een nieuwe penningmeester
De Stichting bestaat sinds 2010 en organiseert de Hilversum City Run (HCR).
De HCR is met 8.000 deelnemers het grootste (loop) evenement in de regio. De Stichting
heeft een nauwe relatie met de Gooise Atletiek Club (GAC).
Het evenement wordt georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers onder
de bezielende leiding van een parttime directeur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor
dit jaarlijkse evenement en bestaat uit 4 personen. Bij de overgang naar het nieuwe
boekjaar is de functie als penningmeester vacant geworden. De stichting is daarom op zoek
naar een nieuwe penningmeester, die per 1 februari 2020 kan starten.
Taken
De penningmeester stelt samen met de overige bestuursleden het beleid vast en voert het
financieel beheer van dit beleid uit.
Dit omvat:
 Het opstellen van de jaarlijkse begroting en de subsidie aanvraag naar de gemeente
 Het beheer van de bankrekeningen van de STAH, de bewaking en de financiële
verantwoording in relatie tot de opgestelde begroting.
 Daarnaast regelt hij de benodigde verzekeringen en de contacten met de accountant.
De accountant verzorgt de boekhouding en regelt de contacten met de belastingdienst
(aangifte omzetbelasting).
Het bestuur vergadert iedere maand (in de avonduren). De penningmeester is, net als de rest
van het bestuur, vrijwilliger en heeft affiniteit met atletiek in het algemeen en de loopsport in
het bijzonder. De wekelijkse belasting van deze functie komt neer op gemiddeld 3 à 4 uur.
Profielschets
Om de bovenstaande aspecten in de functie als penningmeester succesvol te kunnen
vervullen, zoeken wij iemand die:
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•
•
•
•
•

minimaal hbo- werk- en denkniveau bezit
goede communicatieve vaardigheden heeft
accuraat , flexibel en stressbestendig is
betrouwbaar en discreet is
een financieel onderlegd persoon is
goed kan controleren, delegeren en informeren
met de andere bestuursleden en directeur als team kan opereren
woonachtig is in de regio ’t Gooi
Lid van de Gooise Atletiek Club (optioneel maar wenselijk, om de goede onderlinge
samenwerking te bevorderen)

Er zal voor deze functie een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, George de
Groot, tel. 06 83 22 99 51.
Reageren
Bij interesse verzoeken wij u een mail, voorzien van motivatie en CV, te sturen naar:
g.de.groot@stahilversum.nl

