Vacature
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 de leden-, branche- en
examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.
Voor uitbreiding van de financiële commissie zijn we op zoek naar een nieuw lid!
Reden voor het instellen van deze vrijwilligersfunctie
De Statuten van de NGS, vereisen dat de Algemene Ledenvergadering een financiële commissie benoemt
van tenminste drie personen. Deze commissie bereidt de discussie over financiële onderwerpen in de
Algemene Ledenvergadering voor. Te denken valt aan de begroting en de jaarrekening van de NGS en
overige financiële regelingen.
Zittingsperiode en benodigde tijd
De zittingsperiode is voor de duur van 3 jaar. Het aantal bijeenkomsten is zo veel als noodzakelijk blijkt,
één en ander te bepalen in overleg met de penningmeester van de NGS.
Functietaken
De financiële commissie wordt gevraagd de agendapunten voor te bereiden met de penningmeester van
de NGS en per agendapunt een advies voor de Algemene Ledenvergadering op te stellen. Eén lid van de
financiële commissie dient tevens de bevindingen van de commissie toe te lichten aan de Algemene
Ledenvergadering en het advies te verdedigen.
Functie-eisen
Ervaring in een financiële functie is gewenst.
Vereiste Kennis
- Is in staat een balans, jaarrekening, begroting te lezen en te doorgronden
- Is in staat financiële informatie te vertalen in beleid en vice versa
- Is in staat daar helder over te communiceren
Vereiste Vaardigheden
- Kan goed omgaan met cijfers
- Beschikt over analytisch vermogen
- Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
- Kan een cijferopstelling inzichtelijk maken en keuzes toelichten
Attitude
- Kan relativeren en prioriteiten stellen Is integer en accuraat
- Gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
Positie in de NGS Vereniging
Je hebt te maken met de penningmeester van de NGS, de werkorganisatie van het NGS, de voorzitter en
andere afgevaardigden van het bestuur.
Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Danny de Beer, via e-mail
info@ngsmassage.nl of telefonisch 088 730 8500.
Interesse
Geïnteresseerden in deze functie worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken.
Stuur een motivatie en CV een e-mail aan het NGS-bestuur t.a.v. Denise Coenraad, info@ngsmassage.nl
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