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Functieprofiel Penningmeester Stichting BOB 

 

De penningmeester wordt benoemd op voordracht van één of meer zittende bestuursleden. Indien 
de positie van penningmeester in het bestuur vacant komt, beraadt het bestuur zich over de invulling 
van de functie. Wanneer binnen het bestuur of onder de vrijwilligers van de stichting geen kandidaat 
beschikbaar is, wordt de penningmeester extern geworven. 

De stichting Berkelland Oproep Bus (BOB)is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft een ANBI 
erkenning en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Onder de stichting vallen de Naoberbus (bus en 
auto) en de Vervoersdienst Berkelland (VDB). De VDB viel tot 01 maart 2020 onder de 
Welzijnsorganisatie Betula en wordt sinds dien voortgezet onder de paraplu van stichting BOB. De 
stichting bestaat uit een bestuur van 5 personen met daarnaast een drietal coördinatoren (2 voor de 
Naoberbus en 1 voor de VDB). Het bestuur vergadert 1x per maand en heeft ieder kwartaal een 
bestuursvergadering met de coördinatoren. Een aantal keren per jaar komen alle vrijwilligers bij 
elkaar om de onderlinge band aan te halen. De Naoberbus vervoert binnen de gemeente Berkelland, 
m.u.v. de oude gemeente Neede, deur-tot-deur vervoer voor senioren en (jong) gehandicapten. De 
VDB verzorgt individueel vervoer van cliënten naar bestemmingen die veelal buiten de gemeente 
Berkelland liggen. Hierbij maken de vrijwillige chauffeurs gebruik van hun eigen auto. 

Doel van de functie: het voeren van het financieel beleid van de stichting en het uitvoeren van de 
nodige handelingen inzake boekhouding en bankzaken. 

Takenpakket: 

• Bewaakt de financiën van de stichting; 
• Anticipeert op relevante ontwikkelingen in het externe veld; 
• Draagt zorg voor een gezond financieel beleid opdat de taken (ook op de langere termijn) 

goed kunnen worden uitgevoerd; 
• Overlegt met relevante instanties (banken, providers enz.; 
• Is het financiële aanspreekpunt voor (andere) bestuursleden; 
• Bereidt de financiële inbreng voor t.b.v. bestuursvergaderingen; 
• Stelt, in overleg met de leden van het dagelijks bestuur, het financieel beleidsplan op; 

De volgende vaardigheden zijn van belang: 

• Anticiperend vermogen  
• Bekend met het voeren van een boekhouding; 
• Bereid om vaardigheid te verkrijgen in het gebruikte boekhoudsysteem; 
• Representant en promotor van de Naoberbus 
• Is een teamwerker; 

 

 

 


