
 
 

Penningmeester 

De functie van penningmeester is bij voorkeur gecombineerd met een bestuursfunctie met 

specifiek aandachtsgebied.  

Achtergrond 
 
Er zijn in Nederland zo’n 1000 podotherapeuten, welke allen verenigd zijn in de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). De podotherapie in Nederland ontwikkelt zich snel 
en er is in steeds grotere mate sprake van onderlinge samenwerking tussen praktijken. De 
NVvP bewaakt de eenheid binnen de beroepsgroep door haar leden optimaal te faciliteren. 
Ons kantoor is gevestigd in Hilversum, waar tevens onze beleids- en bureaumedewerkers 
werkzaam zijn. De administratief medewerker werkt hierbij nauw samen met de 
penningmeester.  
 
Vacature 
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de totale (financiële) administratie van de 
NVvP, zodat het primaire proces optimaal gefaciliteerd wordt en maximale leden- en 
personeelstevredenheid alsmede -loyaliteit behaald worden, waarbij tevens de continuïteit 
gegarandeerd wordt. De overdracht van de functie zal dan ook zorgvuldig geschieden. 
 
Resultaatgebieden 
 
Functie specifiek: 

 De penningmeester vertegenwoordigt de NVvP in persoon en legt verantwoording af 
over het financiële beleid aan het bestuur, de kascommissie en de leden via de 
Algemene Leden Vergadering (ALV). Laatstgenoemde door een uit het actieplan 
voortgekomen (concept)begroting en het financiële jaarverslag. 

 

 De penningmeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de financiële administratie, 
liquiditeit, tijdige signalering van budgetafwijkingen en het zo nodig adviseren van  
het bestuur over financiële bijsturing. De penningmeester doet tevens voorstellen 
over hoe met het vermogen van de vereniging moet worden omgegaan. 
 

 De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen voortvloeiend uit door de 
NVvP aangekochte goederen of diensten. 
 

 De penningmeester draagt zorg voor (fiscale) contacten en verantwoording 
hieromtrent. 

 

 De penningmeester draagt zorg voor veilige, efficiënte en effectieve financiële- en 
administratieve processen binnen de NVvP. 
 

Gezamenlijk: 

 De penningmeester is gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de 
statuten, huishoudelijk reglement, beroepscompetentieprofiel en de beroepscode. 



 
 

 

 De penningmeester is gezamenlijk verantwoordelijk voor het financieel gezond zijn 
en blijven van de NVvP. 

 

 De penningmeester is gezamenlijk verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en 
eventueel ontslag van commissie- en personeelsleden. 
 

 De penningmeester is gezamenlijk verantwoordelijk voor het aangaan van 
verbintenissen met derden. 

 

 De penningmeester is gezamenlijk verantwoordelijk voor het in onderling overleg 
toebedelen van bestuurstaken. 

 
 
Competenties 
 
Accuratesse 
Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkomen van fouten. Langdurig en effectief 
kunnen omgaan met gedetailleerde informatie. Nauwkeurig uitvoeren van activiteiten. 
Gedragsniveau: C 
 
Analytisch- en conceptueel vermogen 
In staat om moeilijke vraagstukken of complexe problematiek te analyseren. 
Gedragsniveau: C 
 
Besluitvaardigheid 
Besluiten nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het 
uitspreken van meningen. Keuzen maken en knopen doorhakken. 
Gedragsniveau: C 
 
Deskundigheid 
De mate waarin iemand uit eigen beweging zijn opgedane kennis optimaal weet in te zetten 
teneinde zijn/haar taken naar behoren te vervullen.  
Gedragsniveau: C 
 
Resultaatgerichtheid 
Prioriteiten bepalen en ernaar handelen aan de hand van het van tevoren vastgesteld 
resultaat.  
Gedragsniveau: C 
 
Visie 
Ontwikkelen van een toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe 
ontwikkelingen; dit toekomstbeeld vertalen en uitdragen binnen de praktijk. 
Gedragsniveau: C 
 



 
 

 
 
Overige kennis, ervaring en competenties 
 

 HBO+ of universitair niveau op financieel/economisch gebied, met een leergierige 
attitude. 

 Bestuurlijke (beleids)ervaring met affiniteit voor de zorg, bij voorkeur de 
podotherapie. 

 Aantoonbare meerjarige kennis met financiële- en administratieve processen. 

 Ervaring met formele verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten. 

 Dient 1 dagdeel per week beschikbaar te zijn. 
 

Bestuur vergoeding 
 
Alle bestuurders binnen de NVvP hanteren een vast declaratieprotocol met een uurtarief 

van € 60,- op basis van daadwerkelijke gewerkte uren. Verdere details komen aan bod in de 

sollicitatieprocedure. 

 


