Kom jij het BVKMbestuur versterken?!
Het bestuur staat aan het roer van de Belangenvereniging van Kleine Mensen. Samen met alle
commissies en leden bevindt de BVKM zich in een positieve en vernieuwende fase. De huidige
penningmeester gaat het bestuur per 1 juli a.s. verlaten. Dit betekent dat het bestuur op zoek is
naar een nieuwe penningmeester(es).
Wat houdt de functie in?
• Regelmatig overleg met het bestuur (via Skype of fysiek ergens in het land);
• Bestuur en leden informeren over financiële zaken;
• Beheer van de kas en de bankrekeningen BVKM;
• Beheren van het e-mailaccount penningmeester (penningmeester@bvkm.nl);
• Beoordelen en betalen van facturen en declaraties;
• Aanleveren facturen en declaraties voor accountant (Het Ondersteuningsburo*);
• Begeleiding maken financieel jaarverslag door accountant;
• Maken van een begroting in samenspraak met kader;
• Aanvragen jaarlijkse subsidie in samenspraak met bestuur bij de instellingssubsidie
verstrekker;
• Verantwoording afleggen aan subsidieverstrekker middels financieel jaarverslag;
• Samenwerken met de ledenadministratie voor innen jaarlijkse contributie en donaties;
• Aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering en het Kaderoverleg. Beide bijeenkomsten
vinden 2 keer per jaar plaats.
• Bovenstaande werkzaamheden nemen (buiten de vergaderingen) gemiddeld 3 tot 4 uur per
week aan tijd in beslag.
* Het Ondersteuningsburo is gespecialiseerd in financiële administratie voor verenigingen. Hier kan de BVKM
sinds 2009 terecht met al haar financiële vragen.

Wat wordt er van je verwacht?
–– Ervaring met financiële zaken, eventueel als penningmeester is gewenst;
–– Je hebt een positieve instelling en vindt het leuk om je vast te bijten in de wisselende
tendens van een vereniging waarin begrippen als belangenbehartiging, verbinding,
informatieverstrekking en toegankelijkheid centraal staan.
–– Het huidig bestuur hecht naast pro-activiteit, communicatie en openheid veel waarde aan
gezelligheid. Er wordt vanuit een prettige en informele sfeer samengewerkt.
Wat hebben wij te bieden?
–– Er is ruimte voor ontwikkeling door onder ander het volgen van cursussen en deelname aan
(internationale) conferenties. Onkosten worden vergoed door de BVKM.
Ben je enthousiast en heb je wellicht interesse? Of zou je graag vrijblijvend meer informatie willen
ontvangen over bovenstaand profiel? Stuur dan een e-mail naar bestuur@bvkm.nl met daarin je
contactgegevens en dan zal het bestuur zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BVKM
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