
 

 

Profielbeschrijving penningmeester Rugby Nederland 

Algemeen 

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van Rugby Nederland en houdt toezicht op de 

financiën van de bond. Hij/zij informeert de medebestuursleden over de financiële gang van zaken en 

is in direct contact met de bondsmedewerkers, die de financiële administratie en rapportage 

verzorgen.  

De penningmeester is nauw betrokken bij de samenstelling van de jaarlijkse budgetten en legt deze 

voor aan de Algemene Vergadering (ALV) ter goedkeuring. Tevens verzorgt hij de rapportage aan de 

ALV over de actuele resultaten in vergelijking met de goedgekeurde budgetten en legt daarover 

verantwoording af namens het bestuur.  

Voorts is de penningmeester nauw betrokken bij de opstelling van de jaarrekening.   

Taken van de penningmeester   

Het huidige takenpakket van de penningmeester omvat: 

- Aansturing van en controle op de financiële administratie en boekhouding 

- Monitoren van het nakomen van de diverse betalingsverplichtingen door de clubs 

(contributies, teambijdrages, boetes etc.) en het aangaan van contacten met de clubs bij het in 

gebreke blijven hiervan  

- Aansturen van de samenstelling van de jaarlijkse budgetten 

- Budgetbewaking en bespreking met de directeur en bestuur 

- Opstellen van de financiële kwartaalrapportage en bespreken binnen het bestuur en met de 

directeur 

- Contacten met de accountant met betrekking tot de samenstelling en controle van de 

jaarrekening en andere opdrachten die door de accountant worden uitgevoerd 

- Rapportage aan en contacten met de Commissie Financieel Toezicht (CFT) 

- Op ICT gebied is de penningmeester betrokken bij de aanschaf van software en hardware en 

de ontwikkeling van nieuwe systemen (bijv. E-rugby) 

- Juridische zaken worden door de penningmeester behandeld. Het betreft het opstellen, dan 

wel evalueren van overeenkomsten, die door de bond gesloten worden. Alsmede het voeren 

van juridische procedures (bijv. rechtszaken, claims van deurwaarders etc.)  

- Eerste aanspreekpunt binnen het bestuur met betrekking tot de diverse verzekeringen, die de 

Bond heeft afgesloten.  

Profiel van penningmeester 

Een evenwichtige persoon, die ervaring heeft met de hierboven omschreven taakgebieden. De 

penningmeester dient op basis van de meerjarenplanning, het goedgekeurde jaarbudget en de 

afspraken, die in de statuten en het huishoudelijk reglement vastliggen, de Bond financieel op koers 

te houden.  

Ervaring met financieel management in het bedrijfsleven, overheid dan wel in verenigingsverband is 

een belangrijke voorwaarde. Voorts is kennis op het gebied van IT en juridische zaken van belang in 

het overleg met bestuur en de ondersteuning van de bondsdirecteur.    


