VACATURE: PENNINGMEESTER THE HAGUE ROYALS
Wij zijn Stichting Basketbal Den Haag en wij willen
met The Hague Royals de Dutch Basketball League
bestormen. We willen de enorme potentie die de
breedtesport van het basketbal in Den Haag heeft
op scholen, pleintjes en bij verenigingen verbinden
aan de voorbeeldfunctie die een topsportvereniging kan hebben. The Hague Royals wil niet
alleen als team presteren op het veld, maar ook
maatschappelijk meerwaarde bieden voor de stad
Den Haag.
Hiervoor zoeken wij een:

PENNINGMEESTER (M/V)
De penningmeester maakt onderdeel uit van het bestuur van de topsport tak van Stichting Basketbal
Den Haag en levert een fundamentele bijdrage aan het opzetten van de organisatie achter The Hague
Royals. De werkzaamheden zullen in ieder geval bestaan uit het opzetten van financieel beheer, het
maken van een begroting, het beheren van de financiële administratie, financiële rapportages aan
het bestuur, het opstellen van jaarverslagen en het verantwoorden hiervan.
De penningmeester moet beschikken over:
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO-niveau, het liefst op financieel-economisch gebied;
Ervaring met penningmeesterschap bij een vereniging of stichting;
Geloof in de visie van Stichting Basketbal Den Haag;
Lef, doorzettingsvermogen en de capaciteiten om een nieuwe organisatie te helpen
opzetten;
Minimaal 8u/week om vrijwillig te bouwen aan de basketbalsport in de regio Haaglanden;
Affiniteit met sport, het liefst met basketbal in het bijzonder.

Wat wij bieden:
•
•
•

Een kans om met ons de basketbalbeweging in Den Haag en omgeving in gang te zetten;
Een kans om een rol te spelen bij de besluitvorming van The Hague Royals;
Front-row seats bij dé flitsende nieuwe speler in de Dutch Basketball League: The Hague
Royals.

Wij zoeken iemand die van niets, iets weet te maken en bij ons team past. Wil jij met ons de sprong
in het diepe wagen? Wie niet waagt, die niet wint en misschien kijken we in oktober 2019 wel vanaf
de tribunes van de Sportcampus van Den Haag naar Eredivisiebasketbal. Het kan! Geloof jij dat ook?
Twijfel dan niet en meld je aan bij:
info@basketbaldenhaag.nl
Vragen? Mail ons dan. Wij drinken graag een bakkie koffie met je om meer toelichting te geven.

