
SCOUTING BOSGEEST ZOEKT 

EEN PENNINGMEESTER! 
 

Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren? Heb je bestuurlijke kwaliteiten? Kun je goed met geld 

omgaan? Ben je enthousiast om de leukste vereniging van 

Noordwijkerhout te versterken? Ben je bovendien een paar uur in de 

week hiervoor beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Scouting Bosgeest 

Scouting Bosgeest in Noordwijkerhout is aangesloten bij Scouting Nederland, de 

grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke 

en spannende vrijetijdsbesteding. Scouting Bosgeest heeft 160 leden, waarvan 100 

jeugdleden tussen 5 en 23 jaar. De vereniging biedt ieder kind een veilige en 

leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Om dit te 

organiseren zijn er iedere week meer dan 30 vrijwilligers actief. Daarnaast zijn er 

ondersteunende vrijwilligers die zorgen voor het clubgebouw, materialen, 

communicatie en sponsoracties en die helpen bij kampen en groepsactiviteiten. 

Het bestuur 

Voor een vereniging als Scouting Bosgeest zijn bestuurders onmisbaar. Op dit 

moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 

groepsbegeleider en praktijkbegeleider. Vanwege de aflopende zittingstermijn van de 

huidige penningmeester zoeken wij een nieuwe 

Enthousiaste penningmeester M/V (vrijwillig) 

De functie 

Als penningmeester ben jij op de eerste plaats verantwoordelijk voor het financiële 

beleid van onze vereniging. Je stelt samen met het bestuur de begroting en 

jaarrekening op en bewaakt de budgetten. Daarnaast zorg je voor de inning van de 

contributies van onze leden. Ook zorg je ervoor dat de financiële middelen 

beschikbaar zijn voor de verschillende leidingteams en activiteiten. 

Je inzet vraagt circa 10 uur per maand en we vergaderen 12 keer per jaar. 

De voldoening 

In deze verantwoordelijke functie help je kinderen en jongeren een plezierige en 

leerzame vrijetijdsbesteding te bieden. Je werkt samen met andere betrokken en 

enthousiaste vrijwilligers en doet veel nieuwe contacten op. Je kunt anderen helpen 

ontwikkelen en leert tegelijkertijd van hen. Daarbovenop maken we veel plezier en 

wordt je inzet enorm gewaardeerd. 

De kennismaking 

Voor meer informatie of een kennismaking neem je contact op met Remy Lubbe, 

onze voorzitter (voorzitter@bosgeest.nl). Of kom eens langs zaterdagmiddag bij ons 

clubhuis aan de Van der Weijdenlaan 2b in Noordwijkerhout om de sfeer te proeven! 

Bezoek ook onze website www.bosgeest.nl voor een goede indruk van Scouting 

Bosgeest. Graag tot snel! 

http://www.bosgeest.nl/

