Vacature penningmeester Stichting Ronde van de Maliebaan
Stichting Ronde van de Maliebaan is per 1 januari 2018 op zoek naar een penningmeester.
We zijn op zoek naar iemand die bekend is met het beheren van financiën, dan wel zich
hier op korte termijn in wil bekwamen. We zoeken een penningmeester met affiniteit met
Wielrennen én Utrecht! Als penningmeester maak je onderdeel uit van het dagelijks
bestuur van de Stichting. Vanuit je rol denk je mee over de evenementen die de Stichting
organiseert.
Stichting Ronde van de Maliebaan
De Stichting Ronde van de Maliebaan is hét Utrechts platform voor wielrennen en bestaat
uit een samenwerking tussen wielerverenigingen De Volharding, Het Stadion, De
Domrenner (studenten), RTC Domstad, Fietsclub Ledig Erf, CTC Utrecht, CS030 en
Fietsclub Tuindorp Stoempers. De stichting organiseert jaarlijks de Ronde van het
Wilhelminapark, de Ronde van de Maliebaan, de Klimtijdrit in de parkeergarage van het
USP, de Classico Giro Utrecht en de Tour d’Utrecht. Ook wordt jaarlijks een aantal
wielercafés georganiseerd. De stichting streeft naar een breed, verenigingsoverstijgend
aanbod voor zowel toer- als wedstrijdfietsers, jong en oud, met en zonder beperking.
Taken penningmeester
• Bijhouden van de boekhouding
• Ieder kwartaal BTW-aangifte doen (15 minuten werk als de boekhouding is
bijgewerkt)
• Begroting maken en het toewijzen van budgetten aan afzonderlijke evenementen
• Toezicht houden op de uitgaven bij alle werkgroepen en zo nodig bijsturen
• Jaarverslag schrijven
• Verantwoording afleggen aan instanties die subsidie hebben toegezegd
• Ophalen en verdelen wisselgeld en prijzengeld voor evenementen
• Zorgen dat de voorraden op pijl blijven (fluitjes, poncho’s, enveloppen, polo’s
enz.)
• Controle afrekeningen toertochten
• Facturen versturen naar debiteuren
• Bijhouden betalingen bij inschrijvingen diverse evenementen
Wat verwachten we van je:
• Je kunt goed overweg met financiën
• Je hebt ervaring met het bijhouden van een boekhouding
• Je hebt affiniteit met wielrennen én Utrecht
• Je wil samen met het bestuur meedenken over de koers van de Stichting
• Je bent bereid aan te sluiten bij diverse werkgroepen die evenementen
organiseren, om daar de financiën in de gaten te houden
• Je kunt bijspringen als vrijwilliger voor de evenementen
Interesse? Stuur dan een mail met je motivatie naar: rondevandemaliebaan@gmail.com
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veronique Rap: 06 – 42 75 11 02

