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Vacature Penningmeester(s) 

Binnen het bestuur van de Leidse Hockeyclub Roomburg zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
nieuwe invulling van de functie van penningmeester. Een centrale functie die een belangrijke rol 
speelt in het realiseren van onze ambities. 
 

Doel van de functie  

 De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en 
bestuur van de vereniging. 

 De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en 
alle financiële transacties die plaatsvinden. 

 Gezien de breedte van de functie en de ambitie van de club zien we de mogelijkheid om een duo-
functie te creëren met 2 rollen: 
 Een meer operationele rol – gericht op het vlot laten uitvoeren van transacties, 

debiteuren/crediteuren beheer, de basisadministratie en de jaarcyclus 
 Een meer strategische rol – gericht op de vertaling van Roomburg beleid naar financiële 

strategieën, inclusief uitvoering.  
 

Plaats en rol in de organisatie 

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Roomburg en legt verantwoording 
af aan de ALV. Onderlinge taakverdeling en rol binnen het bestuur zal uiteraard met kandidaten 
gezamenlijk worden ingevuld. De penningmeester communiceert met het bestuur en doet 
regelmatig verslag. Daarnaast overziet de penningmeester een aantal werkgroepen en commissies 
zoals de barcommissie, de sponsorcommissie en de kledingplan commissie.  

De penningmeester krijgt ondersteuning in zijn taken van vrijwilligers en een externe boekhouder die 
de boekhouding en facturatie verzorgen.  

 

We zoeken: 

Twee enthousiaste vrijwilligers die: 

 het team van Roomburg willen versterken met: 
 Gedegen kennis van boekhouding en financiële administratie en/of 
 Gedegen kennis van financieel management en strategie 

 de handen uit te mouwen willen steken en – samen met het team - helpen onze ambities te 
realiseren. 

Mocht je interesse hebben in deze functie en wil je ons komen versterken verzoeken wij je om voor 
15 maart te reageren via de mail bij onze voorzitter Bas Pietersen op voorzitter@roomburg.nl 

 


