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Betreft: vacatures bestuur en commissies
Geacht lid,
Door het voorgenomen besluit van Robert Post om per de aanstaande
voorjaarsvergadering af te treden als penningmeester en het besluit van Jeroen Rozema
om per direct te stoppen als commissielid zijn er vacatures ontstaan.
Hierbij een korte omschrijving van de vacatures:
Vacature penningmeester (per voorjaarsvergadering 2018):
Functiebeschrijving Penningmeester
Algemeen




De penningmeester is samen met de overige bestuursleden belast met het
besturen van de districtsvereniging. De penningmeester vormt samen met de
voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur om, voor zover nodig, direct
beslissingen te kunnen nemen.
De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie en verantwoording
ten behoeve van het district.

Organisatie


Ontvangt leiding van de voorzitter.

Taken








houdt samen met de overige bestuursleden toezicht op het naleven van de statuten
en reglementen
verzorgt de boekhouding van het district en informeert het bestuur maandelijks
middels een actueel overzicht
beheert de bankrekeningen, de voorzitter heeft maandelijks toezicht en kan in
noodgevallen het beheren tijdelijk overnemen
stelt facturen op en draagt zorg voor de inning van de districtscontributies,
inschrijfgelden PK’s, sponsorgelden en administratieve heffingen
draagt zorg voor de betalingen van wedstrijdkosten, bestuurs- en commissiekosten
en de PR en marketingkosten
maakt de begroting voor het komende jaar op en bespreekt deze met de algemene
adviescommissie, tevens financiële adviescommissie, en de voorzitter
maakt een financieel jaarverslag en legt deze voor aan de accountant en bespreekt
de resultaten met de voorzitter
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archiveert de boekhouding en zorgt voor een digitale back-up
is het eerste aanspreekpunt voor de districtsarbiters-coördinator
huldigt, na onderling overleg in het bestuur en in overleg met de organiserende
vereniging, de plaatsen 1 t/m 3 van de districtsfinales en sluit deze finales
assisteert bij overige bestuurstaken

Vacature commissielid Advies Commissie Reglementen (per direct):
Deze commissie bestaat uit drie personen (Bertus Leferink, Anton Zwier en vacature). De
taken worden onderling verdeeld waarbij een lid fungeert als secretaris.
Taken commissie:




geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur aangaande de actuele
statuten en reglementen binnen ons district
behandelen bezwaren die zijn ingediend aangaande besluiten inzake de
teamcompetitie en persoonlijke kampioenschappen en brengen advies uit aan het
bestuur
behandelen bezwaren die zijn ingediend aangaande besluiten inzake algemene
zaken en brengen advies uit aan het bestuur

Vacature commissielid Algemene Advies Commissie (per direct):
Deze commissie bestaat uit drie personen (Nathalie Vaanholt-ter Laak (secr), Eric van de
Loo en vacature). De taken worden onderling verdeeld waarbij een lid fungeert als
secretaris.
Taken commissie:



geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur aangaande algemene
ontwikkelingen binnen ons district
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur aangaande de financiële
zaken binnen ons district. De commissie fungeert dus ook als financiële
adviescommissie (FAC).

Voor informatie of bij belangstelling kunt u zich melden bij het bestuur.
Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur,
KNBB District Twente
Wilco Hagemeier
Voorzitter
E: hagemeier@knbbtwente.nl

