
Kom jij het afdelingsbestuur versterken?  
De PvdA Haarlem is een actieve en levendige vereniging van meer dan 650 leden. We organiseren o.a. debatten en 
gaan van deur tot deur bij Haarlemmers. Het afdelingsbestuur is de drijvende kracht achter deze activiteiten. De 
bestuurstermijn van penningmeester Barbara van Balen loopt af. Tijdens de ledenvergadering van 12 april 2017 kiezen 
de leden een nieuwe penningmeester. Kom jij het bestuur versterken? 
 

VRIJWILLIGERSVACATURE: 
PENNINGMEESTER (4-8 UUR PER WEEK) 
 
Het afdelingsbestuur van de PvdA Haarlem bestaat uit zes leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie 
algemeen bestuursleden. Samen vormen we een goed team, we zijn stuk voor stuk vrijwilligers die zich elke week 
inzetten voor een levendige en actieve vereniging waar voor iedereen wat te doen is. 
 
We zijn op zoek naar iemand die als penningmeester het bestuur komt versterken en ons gaat helpen om het ambitieuze 
werkplan te realiseren. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke 
vereniging? Heb je affiniteit met financiën en financiële administratie? Solliciteer dan als penningmeester van het 
afdelingsbestuur! 
 
Wat zijn de globale taken van de penningmeester? 
• Je verzorgt de boekhouding, de betalingen en de financiële administratie van de afdeling. Je maakt daarbij gebruik 

van het boekhoudkundig systeem van de PvdA. 
• Je houdt zicht op de inkomsten en uitgaven en legt hierover in het financieel jaarverslag verantwoording af aan de 

leden van de PvdA Haarlem. 
• Naast de specifieke taken als penningmeester neem je binnen het afdelingsbestuur ook andere taken op je. 
 
Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. Als penningmeester besteed je ongeveer 4 tot 
8 uur per week aan de bestuurstaken. Je werkt vrijwillig, maar bestuurswerk is niet vrijblijvend. Je wordt gekozen voor 
een periode van vier jaar*. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze 
politieke vereniging? Wil jij de taak van penningmeester op je nemen? Stel jezelf dan kandidaat! 
 
Meer weten? 
In deze bijlage (zie hieronder) lees je meer over de prioriteiten van het afdelingsbestuur en wat we verwachten van 
bestuursleden in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder. Voor vragen en meer informatie neem je contact 
op met afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus (06-25156944 of remy@pvdahaarlem.nl). Hij vertelt je graag over het bestuur, 
wat je van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van de nieuwe bestuursleden verwachten. Als je vragen hebt over de 
taak van de penningmeester neem je contact op met de huidige penningmeester Barbara van Balen (06-26058367 of 
barbara@barbaravanbalen.nl). 
 
Wil je je kandidaat stellen als penningmeester? 
• Stuur uiterlijk zondag 19 maart 2017 jouw schriftelijke motivatie en cv (samen max. twee A4) aan secretaris Conny 

Kaper (secretaris@pvdahaarlem.nl). 
• Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 vinden individuele kennismakingsgesprekken plaats met de kandidaat 

penningmeesters. 
• Maandag 3 april 2017 worden de kandidaat penningmeesters (motivatiebrief en cv) bekend gemaakt aan de leden. 
• Tijdens de ALV van 12 april 2017 krijgen de kandidaten de gelegenheid zich aan de leden voor te stellen, krijgen de 

leden de gelegenheid om vragen te stellen en vindt aansluitend de verkiezing plaats. 
 
* Op dit moment wordt er binnen de afdeling gesproken over de samenwerking met omliggende PvdA afdelingen. Een 
mogelijke uitkomst hiervan is een bestuurlijke fusie tussen de betreffende afdelingen. Als hiertoe wordt besloten betekent 
het dat alle bestuursleden van de betreffende afdelingen aftreden en er een nieuw proces van kandidaatstelling wordt 
opgestart voor het bestuur van de nieuw te vormen afdeling. 
  



PROFIELSCHETS PENNINGMEESTER 
 
De PvdA Haarlem, een vereniging van leden 
Een levendige actieve vereniging van leden en een herkenbare Haarlemse sociaaldemocratische partij. Daarvoor zet het 
afdelingsbestuur van de PvdA Haarlem zich de komende jaren in. We zorgen ervoor dat álle leden en belangstellenden 
bij de vereniging worden betrokken door verschillende soorten activiteiten te organiseren: van een boekenclub tot borrel, 
van een campagne-activiteit tot inhoudelijke werkgroepen. We onderhouden contacten met Haarlemmers en 
maatschappelijke organisaties door maandelijks van deur tot deur te gaan en werkbezoeken te brengen in de stad. We 
werven nieuwe leden en zorgen ervoor dat de vereniging een afspiegeling vormt van álle Haarlemmers. We zorgen voor 
een gedegen voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018: een nieuw verkiezingsprogramma, een 
nieuwe kandidatenlijst en een spetterende verkiezingscampagne. In het werkplan van de afdeling zijn de plannen voor 
de vereniging vastgelegd. 
 
Als penningmeester van de afdeling ben je natuurlijk lid van de PvdA en maak je onderdeel uit van het afdelingsbestuur 
van de PvdA Haarlem. Je wordt gekozen voor een periode van vier jaar*. Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen 
geen financiële vergoeding. Als penningmeester besteed je ongeveer 4 tot 8 uur per week aan de bestuurstaken. Je 
werkt vrijwillig, maar bestuurswerk is niet vrijblijvend. 
 
Algemeen profiel van de leden van het afdelingsbestuur 
• Je onderschrijft de uitgangspunten van de PvdA en de uitwerking daarvan in standpunten en beleid op alle niveaus 

(lokaal, provinciaal, landelijk, Europees). 
• Je bent integer en onderschrijft de PvdA Erecode voor politici en bestuurders. 
• Je toont je bewust van jouw sociaal maatschappelijke rol en bent betrokken bij Haarlem en Haarlemmers. 
• Je past binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming. 
• Je stelt jezelf proactief op, toont initiatief, werkt oplossingsgericht en bent een teamspeler. 
• Je werkt doel- en resultaatgericht. 
 
Taakomschrijving van de penningmeester 
De penningmeester heeft als hoofdtaak om de boekhouding te voeren voor de afdeling. Onder boekhouden wordt onder 
andere verstaan: het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de 
jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties. De penningmeester verleent inzage van de boekhouding aan de 
leden van het bestuur. Buiten het boekhouden heeft de penningmeester tal van andere taken. Zo adviseert de 
penningmeester het bestuur inzake het financieel beheer van de afdeling. De penningmeester treedt op als 
tekenbevoegde samen met de voorzitter. De penningmeester onderhoudt contacten ten aanzien van de financiële zaken 
binnen en buiten de PvdA. De penningmeester heeft als lid van het dagelijks bestuur intensief contact met de voorzitter 
en de secretaris. Dit drietal is primair verantwoordelijk/aanspreekbaar voor het functioneren van de afdeling. 
 
Profiel van de penningmeester van de afdeling / het afdelingsbestuur 
• Je hebt aantoonbare ervaring met financieel beheer / financiële administratie bij voorkeur in een 

vrijwilligersvereniging. 
• Je kunt een geautomatiseerde boekhouding voeren en kunt goed overweg met excel. 
• Je kunt een begroting, meerjarenplanning en een financieel jaarverslag opstellen. 
• Je hebt enige kennis van en/of ervaring met fondsenwerving. 
 
Verantwoordelijkheden / bevoegdheden van de penningmeester: 
• De penningmeester treedt op als tekenbevoegde. Een handtekening van de penningmeester staat garant voor een 

financiële transactie. 
• De penningmeester is de enige persoon binnen een afdeling die transactie mag/kan verwerken in de boeken. Hij/zij 

is gerechtigd alle uitgaven te doen, welke binnen het raam van de begroting vallen. De penningmeester is verplicht 
om de boekhoudkundige gegevens te bewaren voor een bepaalde tijd. 

• De penningmeester stelt een meerjaren werkplanning/-begroting en het financiële jaarverslag op conform de 
afspraken die hierover met het landelijk partijbureau zijn gemaakt. Alles volgens het tijdpad en de normen die 
landelijk en/of regionaal zijn gesteld. 

 
* Op dit moment wordt er binnen de afdeling gesproken over de samenwerking met omliggende PvdA afdelingen. Een 
mogelijke uitkomst hiervan is een bestuurlijke fusie tussen de betreffende afdelingen. Als hiertoe wordt besloten betekent 
het dat alle bestuursleden van de betreffende afdelingen aftreden en er een nieuw proces van kandidaatstelling wordt 
opgestart voor het bestuur van de nieuw te vormen afdeling. 
 
 


