
Aanvullende informatie 
bestuursleden 
 

Aanvullende info penningmeester: 

Takenpakket 
 Je draagt zorg voor het nakomen van de financiële verplichtingen van de vereniging en zorgt 

ervoor dat partijen hun verplichtingen naar de club nakomen. 
 Je draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de begroting in afstemming met je 

medebestuursleden. 
 Je draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening en legt verantwoording af over het 

gevoerde financiële beleid richting Kascommissie en Algemene Ledenvergadering. 
 Je ziet toe op de integriteit, effectiviteit en efficiency van de financiële administratie. 
 Je accordeert de betalingen 
 Je ondersteunt en adviseert de overige bestuursleden in het bepalen van beleid met 

betrekking tot de budgetten, die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 
 Je onderhoudt contacten met diverse commissies, medewerkers, leningverstrekkers, 

sponsors etc.  
Profiel  

 Je hebt hart voor de hockeysport én MHC de Dommel. Je hebt bij voorkeur actief gehockeyd. 
 Je bent een financieel deskundige met aantoonbare financiële werkervaring. 
 Je hebt affiniteit met besturen. 
 Je bent in staat om de vereniging zowel intern als extern te vertegenwoordigen en de 

vastgestelde visie uit te dragen. 
 Je bent gericht op samenwerking: je bent een teamspeler, stuurt aan, stuurt bij en delegeert. 
 Je bent tussen 2-4 uur per week beschikbaar gedurende het hockeyseizoen. 

Aanvullende info bestuurslid Terrein en Jeugdzaken: 

Takenpakket 
 Je draagt zorg voor algehele coördinatie voor het terrein van MHC de Dommel en alle niet 

hockeytechinische zaken rondom onze jeugdteams. 
 Je ondersteunt en adviseert de overige bestuursleden in het bepalen van beleid met 

betrekking tot bovenstaande punten. 
 Onderhoudt contact met onze vrijwilligers en leveranciers. 

 
Profiel  

 Je hebt hart voor de hockeysport én MHC de Dommel. Je hebt bij voorkeur actief gehockeyd. 
 Je hebt affiniteit met besturen, met een hands-on mentaliteit. 
 Je bent gericht op samenwerking: je bent een teamspeler, stuurt aan, stuurt bij en delegeert. 
 Je bent tussen 2-4 uur per week beschikbaar gedurende het hockeyseizoen. 

 


