
Functieomschrijving Penningmeester 
 
Wat de penningmeester doet is eigenlijk heel simpel. De penningmeester draagt zorg 
voor alle betalingen binnen de vereniging. Alles wat met financiën te maken heeft 
behoort tot mijn takenpakket. Je begint het jaar met het maken van een begroting en je 
zal deze moeten presenteren op de ALV. Het maken van een begroting is best een lastig 
klusje, maar met hulp van je voorganger, en de jaarverslagen van al je voorgangers moet 
het lukken. Het leuke is dat dit echt het project van de penningmeester is, hierbij kan je 
echt je stempel op een jaar drukken. Als jij vindt dat het gala 10.000 euro moet krijgen 
voor een episch gala, kan jij hiervoor zorgen. Alleen de ALV moet het er natuurlijk ook 
mee eens zijn.  
 
De begroting is het eerste grote project van het jaar. Als je dit gedaan hebt heb je de 
eerste beproeving gehad. Wat je verder het hele jaar doet is de begroting in de gaten 
houden en ervoor zorgen dat de penningmeesters van de vele commissies die de MFAS 
rijk is goed instrueren dat ze al het geld wat er is op moeten maken.  
De penningmeesters van de commissies vallen ook onder jouw hoede, jij moet ze 
wegwijs maken in de wondere wereld van begrotingen, realisaties en facturen. Jij bent 
voor een groot deel van ze afhankelijk want je kan natuurlijk niet zelf bij alle 
commissievergaderingen zitten. Wanneer een commissie kaartjes wilt verkopen moeten 
ze eerst langs jou om toestemming te krijgen om kaartjes voor die prijs te verkopen, jij 
houdt natuurlijk altijd de laatste stem.  
 
Wat je verder doet is alle facturen betalen die binnen komen, en geloof me dat zijn er 
nogal wat. Deze facturen kunnen van alles zijn, van kopieerpapier welke de secretaris 
besteld tot grote clubs die geld krijgen van een feest welke eerder die maand is 
gehouden. Dit is een taak welke het hele jaar door terugkomt.  
 
Op vaste momenten moet je een verslag maken, dit zijn een kwartaal-,  halfjaar-, en 
jaarverslag. Dit is in feite een momentopname waar staat hoeveel geld je aan welke 
commissies geeft en waar het geld van de MFAS blijft. Dit zijn nog wel grote projecten 
welke veel tijd kosten, maar dit is wel waar je het voor doet.  
 
Dit zijn de grote dingen van de functie, maar de functie is natuurlijk nog veel meer 
omvattend, denk hierbij aan het maken van kluisjes, de kluis beheren, wanbetalers 
achter de broek aan zitten, de bankrekening in de gaten houden etc, etc,  
 
Mocht je nog vragen hebben over de functie of is het je na het lezen van dit stuk nog niet 
helemaal duidelijk wat de penningmeester nou doet, schroom dan niet om naar me toe 
te komen of me een mailtje te sturen. Ik ben meestal wel in de MFAS-kamer te vinden! 


