
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BASKETBALVERENIGING REBOUND ‘73 HARDERWIJK zoekt een  

 

Enthousiaste en financieel onderlegde PENNINGMEESTER die 
onze speerpunten uitdraagt en een echte teamplayer is.  
 
REBOUND ‘73 
Basketbalvereniging Rebound ‘73 HARDERWIJK is een gezellige basketbalvereniging in 
Harderwijk en bestaat in 2021 inmiddels 50 jaar.  
 
BESTUUR 
Ons bestuur heeft in het najaar van 2020 enkele wisselingen ondergaan. Er is een nieuwe 
secretaris, een nieuw algemeen bestuurslid en een nieuwe jeugdcoördinator die allemaal 
met enthousiasme en energie aan de slag zijn gegaan.  
De huidige penningmeester heeft aangekondigd te willen stoppen omdat hij naar een 
ander deel van het land is verhuisd. Daarom zijn wij voor het nieuwe seizoen op zoek 
naar een opvolger. Sommige bestuurders zijn oudgedienden, anderen nieuwe, maar 
iedereen heeft een passie voor sport!  
 
SPEERPUNTEN  
Het bestuur richt zich gedurende de periode 2021-2024 op vier speerpunten die samen met 
leden zijn bepaald:  

1. Communicatie verbeteren. 
2. Doorlopende ontwikkellijn van trainers en coaches.  
3. Vrijwilligers op maat.  
4. Stimuleren van meidenbasketbal. 

 
VISIE REBOUND ‘73 
Basketbal is een fantastische teamsport wat door alle leeftijden op verschillende niveaus 
in Harderwijk kan worden gespeeld. Wij willen een vereniging voor iedereen zijn en 
richten ons daarom op breedtesport. Dat wil ons bestuur uitdragen door samen te werken 
met trainers, commissies en leden/vrijwilligers. Het binden en verbondenheid met de 
vereniging vindt Rebound belangrijk. 
 
KENMERKEN EN ROL VAN DE PENNINGMEESTER 

• Goed in het samen met andere bestuursleden opstellen en uitvoeren van 
beleid.  

• Goed kunnen vertalen van beleid naar financiële gevolgen voor de club. 

• Is financieel onderlegd en goed in staat om op begrijpelijke wijze het bestuur 
en de leden de financiële situatie te duiden.  

 
 
 



VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Opstellen begroting, balans en resultatenrekening. 

• Bijhouden van de financiële administratie. 
• Incasseren kwartaalcontributie. 

• Bijhouden debiteuren en crediteurenadministratie. 

 
Om deze rol goed uit te kunnen voeren hebben we wel een aantal ‘eisen’. Zo is het handig 
dat je financieel inzicht hebt. Je hoeft voor onze eenvoudige vereniging echt geen 
registeraccountant te zijn maar kennis van resultatenrekeningen, begrotingen en een balans 
kunnen opstellen en lezen is een must.  
 
De tijd van kasboeken en handgeschreven registers ligt ver achter ons. Kennis van Excel is 
noodzakelijk. Het systeem Sportlink is vrij specifiek maar er zit een goede Q&A bij en ook 
praktische YouTube filmpjes helpen je op weg.  

 
FUNCTIEVOORWAARDEN 
De functie van penningmeester is een onbetaalde functie. Kosten die voor de functie 
gemaakt worden zijn in overleg met het bestuur te declareren. De verwachte inzet is in de 
huidige situatie gemiddeld 2-4 uur per week gedurende de maanden vanaf midden 
augustus t/m juni.  
 
PROCEDURE  
Namens het bestuur worden potentieel kandidaten benaderd. Bij meerdere geschikte 
kandidaten vindt er een intakegesprek plaats met twee leden van het bestuur.  
 
REACTIETERMIJN  
Wil je graag wat bijdragen aan onze mooie club, heb je cijfermatig inzicht en wil je nu 
eindelijk eens werk maken van vrijwilligerswerk? Aarzel niet langer en meld je aan. Je zult er 
geen spijt van hebben. Jouw reactie kun je sturen secretaris@rebound73.nl.  
 


