
 

 

Vacature penningmeester T.V Tie-Breakers voor gemiddeld 4 per week 

Wil jij tijd, energie en je specifieke kwaliteiten steken in het reilen en zeilen van jouw 

tennisclub? Je voor een paar jaar inzetten voor het ondersteunen en realiseren van de 

beleidsvoornemens 2021-2024 en de plannen “Voor (nog) meer kwaliteit en 
ontmoeting”? Ben jij daarnaast de echte teamplayer die wij zoeken? Dan is een 

actieve rol spelen in het bestuur van T.V. Tie-Breakers misschien wel iets voor jou! 

Onze vereniging is een semiprofessionele organisatie die operationeel draaiende wordt gehouden 
door het inzetten van personeel. Tegelijkertijd wordt zwaar geleund op de vele enthousiaste leden die 
zich op wat voor manier dan ook actief willen inzetten voor onze club. In één van de vele commissies, 
voor het doen van de administratie, voor het beheren van de website, voor het baanonderhoud. Het 
bestuur handelt in opdracht van de leden en legt jaarlijks verantwoording af aan de leden. Het bestuur 
bestaat momenteel uit 5 leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 algemeen 
bestuursleden. Zij brengen allemaal hun eigen expertise in bij het verdelen van de verschillende 
taken, projecten en verantwoordelijkheden. Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit de voorzitter, de 
penningmeester en de secretaris. Door het aangekondigde vertrek van de huidige penningmeester 
Erik Dooyeweerd is er vanaf eind maart 2022 een vacature in het bestuur.  

Waar ligt voor jou de uitdaging? 

• Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling, begeleiding en afwikkeling van alle financiële 
verenigingsaangelegenheden  

• Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 p.j.) en de jaarlijkse ALV en 
bereidt deze (gezamenlijk) voor 

• Je stelt de jaarrekening en begroting van de vereniging op in overleg met de administrateur 
kantine 

• Je zorgt voor de betalingen en boekingen van de kosten 
• Je factureert de contributie in overleg met de ledenadministratie 
• Je verzorgt de subsidieaanvragen bij het rijk en de gemeente en de financiële onderbouwing 

daarvan 
• Je vervult een actieve rol bij het doorontwikkelen en uitvoeren van onze missie, visie en 

daarvan afgeleide verenigingsbeleid 2021-2024  

Wat voor iemand ben je? 

• Je beschikt over financieel en commercieel inzicht  
• Je hebt kennis van en ervaring met financieel beheer en bijbehorende administratieve 

programma’s, tools en modellen 
• Je kunt zelfstandig en nauwgezet werken 
• Je beschikt over goede contactuele eigenschappen 

Reageren? 

Graag! Heb je interesse in de vacature penningmeester en/of behoefte aan meer informatie mail naar 
penningmeester@tiebreakers.nl Of bel even met Erik Dooyeweerd 06-53250169. Hem of één van de 
andere bestuursleden even aanschieten op de club kan natuurlijk ook. Voor specifieke profielen van 
bestuursleden zie de bijlage Bestuursprofielen op de website (onderaan de pagina). Meer informatie 
over onze missie en het beleid 2021-2024 tref je aan op de website bij vereniging/over 
tiebreakers/missie en visie.  


