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Penningmeester / lid bestuur 
Ben jij onze ‘ Dagobert Duck’  
 
 
 
Praktische centen man/vrouw die onze gezonde financiële positie ook na 2016 
op een verantwoorde manier gezond wil houden. 
  
Scoutinggroep Tymen de Sayer is een hele gave jeugd- en jongerenorganisatie in Blaricum; 
ruim 80 leden komen wekelijks bijeen om als scout samen, uitdagende (outdoor) activiteiten te 
ondernemen. Om onze jeugdleden te laten groeien als individu in de breedste zin van het 
woord, zorgt het bestuur ervoor dat de randvoorwaarden zoals o.a. onderkomen, financiën, 
trainingen voor kaderleden, etc. steeds op niveau zijn. Als penningmeester maak je deel uit van 
dit bestuur. 
  
Je bezigheden: 
De penningmeester is o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van een begroting en de 
bewaking van de budgets van de verschillende speltakken, het aanvragen van subsidies en 
de administratieve verantwoording van de subsidies. Je zorgt dat de contributie- en andere 
gelden op de juiste manier worden geïncasseerd. Je neemt deel aan het de verschillende 
vergaderingen van o.a. groepsbestuur en stichting en werkt samen vanuit de gedachte dat je 
samen meer kunt bereiken dan 1 alleen; je hebt respect voor ieders kwaliteiten en inbreng 
en weet daar op plezierige wijze in te acteren.   
  
Je bagage 
Je bent bereid om lid te worden van onze groep en daarmee van Scouting Nederland, hebt 
een goede financiële achtergrond, affiniteit met automatisering en hebt kennis van het 
opzetten van begrotingen en doen van subsidie aanvragen en het verzorgen van financiële 
administraties. Uiteraard ben je van onbesproken gedrag. Je zit niet snel bij de pakker neer 
maar bent een doorzetter en tegelijk een aanpakker die om kan en wil gaan met 
uiteenlopende visies en vraagstukken binnen onze scoutinggroep. 
Heb jij de bagage om vanaf 1 januari 2016 onze financiële- en ledenadministratie specialist 
te worden, neem dan snel contact met ons op. 
  
Aanmelden en informatie 
Je kunt je aanmelden voor deze financiële functie via Judith Mulder, voorzitster, 
info@scoutingblaricum.nl. De huidige penningmeester Vanessa Koele, geeft graag alle 
overige informatie als je haar e-mail via ledenadministratie@scoutingblaricum.nl. 
  
------ 

Scoutinggroep Tymen de Sayer staat voor uitdaging, biedt leuke activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen meiden en 
jongens in die persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse vrijwilligers 
functies. Direct als begeleider van uitdagende activiteiten of indirect als 
penningmeester, materiaalbeheerder, groepsbegeleider of in welke functie 
dan ook.  
Zinvol werk met en voor de jeugd. Een vrijwilliger bij ons is onbetaalbaar en 
heel goed bezig. 

 


