
Vacature penningmeester

Voor deze vrijwilligersfunctie zijn we op zoek naar een bestuurslid die zich prettig voelt

bij getallen en zich als medebestuurder voor de vereniging wil inzetten.Onze ideale

kandidaat heeft een financiële achtergrond.

De taken van penningmeester zijn onder andere:

● Mede opstellen van de begroting en bijhouden van het budget

● Verwerking van ontvangsten en uitgaven in een boekhoudprogramma

● Bijhouden bankverkeer

● Verantwoording van gemaakte kosten en ontvangsten

● Bijwonen bestuursvergaderingen

● (Laten) verwerken salarissen en vergoedingen

● Contact onderhouden met ledenadministratie over contributie-inning

● Rapportages opstellen

● Uitvoeren betalingen crediteuren

Wil jij een rol spelen bij het mooiste zwembad van Maastricht? Stuur dan een

reactie met korte motivatie naar bestuur@jekerdal.nl.



Vacature administratieve en secretariële ondersteuning

Plannen, regelen en organiseren zit jou in het bloed en je geniet ervan als door jouw

toedoen de zaken soepel verlopen. Werken met IT-systemen gaat jou goed af en je bent een

teamplayer. Ook vind je het leuk als mensen bij jou aankloppen omdat ze weten dat jij die

allrounder bent die de klus graag klaart.

Als dit bekend klinkt, lees dan hieronder bij welke diensten en taken Zwembad Jekerdal jou

nodig heeft. Wellicht ben jij ons nieuwe ideale teamlid.

● Planning van trainingen voor de badmeesters- en coördinatorenpoule

● Inroosteren van de poule badmeester- en coördinator diensten

● Plannen van vergaderingen

● Binnenkomende berichten van onder andere leden, vrijwilligers en de poule

afhandelen

● Opmaken en aanpassen van contracten, mails, brieven etc.

● Contact met onder meer leden, vrijwilligers, badmeesters, coördinatoren,

opleidingscentra en bestuur

● Voor ondersteuning van het Team B&C heeft de ideale collega een IT achtergrond

Wil jij een rol spelen bij het mooiste zwembad van Maastricht? Stuur dan een

reactie met korte motivatie naar bestuur@jekerdal.nl.



Vacature ondersteuning communicatie

Om ervoor te zorgen dat alle leden goed geïnformeerd zijn en makkelijk antwoord kunnen

vinden op hun vragen zijn we op zoek naar leden die willen helpen bij het onderhouden

van onze communicatiekanalen.

Denk hierbij aan de volgende taken:

● Schrijven van nieuwsberichten voor onze website

● Duidelijke antwoorden beschrijven op de meest gestelde vragen

● Nieuwsbrieven opstellen voor onze leden

● Processen en informatie in heldere en correcte taal beschrijven

Wil jij een rol spelen bij het mooiste zwembad van Maastricht? Stuur dan een reactie met

korte motivatie naar bestuur@jekerdal.nl.


