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Vacature penningmeester  
 
Het bestuur van de Vereniging Algemeen Bijzonder Montessorionderwijs Haaksbergen 
(Montessorischool Haaksbergen) vormt het bevoegd gezag en is verdeeld in een uitvoerend gedeelte 
en een toezichthoudend gedeelte. De vereniging wordt aangestuurd door de directeur. De 
belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het tegemoet komen aan de eisen die de wetgever 
stelt ten aanzien van goed bestuur, het versterken van de kwaliteit van de vereniging en het 
behouden van de identiteit. Om dit alles op goede wijze invulling te geven heeft de vereniging 
gekozen voor het one-tier board model, dat per 23 april 2012 is ingevoerd.  
 
De Montessorischool Haaksbergen is op zoek naar een penningmeester. De functie van 
penningmeester is een onbezoldigde positie. Omdat we onafhankelijkheid willen creëren, zijn we op 
zoek naar niet-ouders van de school. 
 
 
Profiel  
De vereniging heeft hieronder gedefinieerd over welke kwaliteiten, kennis en vaardigheden de 
penningmeester dient te beschikken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke 
kwaliteiten.  
 
 
Algemeen profiel van een Penningmeester 
Doel van de functie 

 De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid 
en bestuur van de vereniging en de school. De penningmeester vormt samen met de 
voorzitter en secretaris het dagelijkse bestuur van de vereniging en de school. 

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

 
Hoofdtaken 

 Het beheren van de rekening van de vereniging 

 Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren 

 Opstellen begroting, in samenspraak met het administratiekantoor; de begroting 
voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken 

 Overzicht opstellen voor het bestuur; financiële verslagen aan het eind van een bepaalde 
periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren 

 Opstellen van de jaarrekening, in samenspraak met het administratiekantoor 

 Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie 

 Contact onderhouden met financiële instanties waarmee de vereniging van doen heeft 

 In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de vereniging 
 

Competenties 

 Kennis en ervaring met de taken zoals hierboven beschreven 

 Interesse in een vernieuwende schoolaanpak 

 Een uitdaging zien om onze vereniging verder te professionaliseren 
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Benodigde tijd 

 11 keer per jaar bestuursvergadering 

 1 keer per jaar ledenvergadering 

 Verwachte tijdinspanning 1 avond per week 
 
 
Vergoeding 
Het betreft een onbezoldigde functie. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. 
 
 
Reacties 
Uw reacties kunt u richten aan de secretaris van vereniging, John Vrakking. U kunt gebruik maken 
van het e-mailadres secretaris@montessorihb.nl  
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