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Penningmeester district 
 
De penningmeester bewaakt het districtsbudget en zorgt voor de financiële administratie. De 
penningmeester is aanwezig tijdens de vergaderingen van het districtsbestuur en brengt hier zijn/haar 
kennis en kunde in. De penningmeester draagt bij aan het opstellen en de uitvoering van het 
districtsbeleid en is na overleg met het bestuur verantwoordelijk voor de bijbehorende begroting. 
Eénmaal per jaar is er een districtsledenvergadering waar de penningmeester financiële 
verantwoording aflegt. 
 
Hoofdgroep DISTRICTEN 
Naam functie Penningmeester 
Functieomschrijving: De penningmeester maakt deel uit van het districtsbestuur en is 

belast met de financiële administratie van het district en het 
ontwikkelen van financieel beleid. De penningmeester wordt 
gekozen tijdens de districtsledenvergadering, deze kandidaatstelling 
gebeurt door het districtsbestuur of door ten minste 5 leden 
(conform artikel 3-1 van het districtsreglement).  

Taken: • Actief bijwonen van de districtsvergaderingen van het 
betreffende district.  

• Contactpersoon op financieel gebied voor clubs die lid zijn van 
de KNMV, collega bestuursleden en het KNMV bondsbureau.  

• Steunt het beleid van de KNMV en promoot de KNMV zowel in- 
als buiten de functie.  

• Het één keer per jaar opstellen van de districtsbegroting in 
overleg met het districtsbestuur. 

• Het controleren en beoordelen van ontvangen facturen en 
declaraties en de betaling uitvoeren binnen de gestelde 
betalingstermijn.  

• Het één keer per jaar opstellen van de jaarrekening en 
verslaglegging naar de penningmeester in het bondsbestuur.  

• Het beheren van de districtsrekening en bijbehorende 
betaalpas.  

• Zorgen voor totale transparantie op financieel gebied binnen 
het district.  

• Het uitvoeren van alle handelingen aangaande de financiële 
administratie, in overeenstemming met het districtsbeleid. 

• Het aanvragen van (extra) budgetten.  
• Bevordert een goede samenwerking tussen KNMV, het district en 

de  clubs die lid zijn in het eigen district. 
• Ontwikkelt toekomstvisie. 
• Participeert desgewenst in overleggroepen. 
• Een districtsbestuur brengt jaarlijks voor 1 maart aan het 

bondsbestuur verslag uit omtrent de gang van zaken en de stand 
van financiën van het district in het afgelopen boekjaar. 

Verantwoordelijkheden: • Legt verantwoording af aan het districtsbestuur en de 
penningmeester van het bondsbestuur.  

• Is eerstverantwoordelijke voor het financiële beleid binnen het 
district. 

• Is eerstverantwoordelijke voor de financiële administratie van 
het district. 

• Het voorkomen, signaleren en doorgeven van frauduleuze 
handelingen aan de districtsvoorzitter en de penningmeester 
van de KNMV. 

• Legt samen met het districtsbestuur verantwoording af aan de 
districtsledenvergadering (conform artikel 5 – 2 van het 



 

districtsreglement). 
Bevoegdheden: De penningmeester is niet bevoegd om financiële besluiten te 

nemen namens het betreffende district, dit gebeurt in/na goed 
overleg met het districtsbestuur en de penningsmeester van de 
KNMV. Deze communicatie verloopt via de contactpersoon districten 
op het Bondsbureau. 

Tijd: Gemiddeld drie uur per week. 
Competenties/ 
eigenschappen: 

• Heeft passie voor de motorsport en recreatief motorrijden. 
• Heeft affiniteit met financiële administratie.  
• Is accuraat. 
• Is communicatief ingesteld en heeft goede 

uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift. 
• Beschikt over bij voorkeur een groot netwerk binnen het district 

om draagvlak voor beleidsvaststelling en aanknopingspunten 
voor beleidsuitvoering te vinden. 

• Stelt prioriteiten. 
• Heeft en houdt overzicht. 
• Heeft goede sociale vaardigheden. 
• Enthousiasmeert anderen, is proactief. 
• Werkt met tekstverwerker/ PC/internet/e-mail. 
• Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.  
• Woonachtig in het betreffende district. 
• De functie van districtspenningmeester is een 

vrijwilligersfunctie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


