
 

 

DIVISIE 3 
 

FINANCIEN 
 

FINANCIEEL MANAGER- Jos van Bakel 

 
Departement 7 

Inkomsten 
 

Departement 8 

Uitgaven 
 

Departement 9 

Verslaglegging, Bezittingen & 
Materiaal  

 
HOOFD INKOMSTEN 

Jos van Bakel 
 

 
AFDELING FACTURERING 

Verantwoordelijken Facturering – Jos van 
Bakel 

- neemt de inschrijfformulieren in ontvangst en 
controleert ze op volledigheid 

- incasseert lidmaatschapsgeld op basis van 

automatische machtiging 
- maakt aan de hand hiervan facturen en 

verzendt ze naar de leden 
- maakt een financieel dossier aan van nieuwe 

leden  
- neemt factureer-opdrachten van sponsoring, 

subsidies en diensten in ontvangst en maakt 

aan de hand hiervan facturen en stuurt ze op 

- bergt facturen op in de administratie nadat 
deze betaald zijn 

- bergt de 
inschrijfformulieren/incassomachtigingen op 

 
 

AFDELING INKOMSTEN  
Verantwoordelijke Inkomsten – Jos van Bakel 
- verwerkt wekelijks alle ontvangen bedragen op 

basis van bank- en kas-informatie 
- int alle bedragen van automatische incasso’s 

die aan de vereniging verschuldigd zijn 

- doet maandelijks de kascontrole en stort het 
teveel aan kassaldo af 

- belt leden/sponsoren/stakeholders voor de 
betaling van openstaande bedragen en/of 
stuurt betalingsherinneringen uit 

- informeert de betrokken verkoper als er 
problemen zijn met een betaling en coördineert 

de verdere acties 
- maakt een line-up van de te verwachten 

inkomsten, geeft dit door aan het bestuur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
HOOFD UITGAVEN 

Jos van Bakel 
 

 

FINANCIELE PLANNING AFDELING 
Verantwoordelijke Financiële Planning – Jos van Bakel 

- maakt naar eigen inzicht indien wenselijk in 
samenwerking met de Vermeulen en van Gerven een 

sluitende financiële planning op, en vergewist zich ervan 
dat de uitgaven de inkomsten niet overschrijden 

- ziet erop toe dat het vooropgestelde percentage van de 
inkomsten correct wordt gereserveerd voor de benodigde 
uitgaven  

 

 
AFDELING INKOOP 

Inkoper – Jos van Bakel 
- vraagt leveranciersprijzen op voor de aankoop en de 

mogelijke uitbesteding van werkzaamheden en vergewist 
zich van de beste prijs/kwaliteit verhouding 

- bestelt de benodigde onderdelen en materialen en zorgt 

dat dit alles op tijd worden geleverd 
- houdt jaarlijks inkoopgesprekken met de leveranciers van 

onderdelen en werk derden om de scherpste 
inkoopkortingen te bedingen zonder dat er concessies 
worden gedaan aan de kwaliteit en service 

- verzorgt alle gegevens voor de leveranciersbeoordeling 
- doet het voorraadbeheer van alle kantoorartikelen 

- koopt kantoorinventaris zelfstandig in tot een maximaal 
bedrag van 100 euro exclusief btw, daarboven in overleg 
met het management divisie 7 

- organiseert onderhoud en reparatie aan kantoorinventaris 
- zoekt continu naar de meest financieel interessante 

manier van inkoop zonder dat er concessies worden 

gedaan aan de kwaliteit en service 
 

 
AFDELING INKOOPFACTUUR CONTROLE 

Verantwoordelijke Factuurcontrole – Jos van Bakel 
- controleert aan de hand van bestelbonnen of de 

binnenkomende facturen correct zijn en geeft ze vrij voor 

betaling 
- inventariseert welke facturen transitorische kosten 

bevatten en geeft dit door aan de financiële administratie 
- inventariseert welke facturen onderhevig kunnen zijn aan 

afschrijving en overlegt dit met de afdeling bezittingen en 
materialen en stuurt deze indien nodig naar deze afdeling 
ter verwerking 

 
 

BETALINGSAFDELING 
Verantwoordelijke Betalingen – Jos van Bakel 

- voert de betalingen uit na goedkeuring door de Financiële 
Controller (divisie 7) 

- zorgt elke 2 weken voor tijdige uitbetaling van alle 
uitstaande posten 

 

 
HOOFD ADMINISTRATIE & MATERIAAL 

Jos van Bakel 
 

 

AFDELING BEZITTINGEN & MATERIALEN 
Bezittingen en Materiaalbeheerder – Jos van 

Bakel 

- maakt de inventarisatie op van alle bezittingen en 
materialen van de vereniging, beheert en 
onderhoudt deze of laat ze onderhouden, zodat ze 
hun waarde behouden en houdt veranderingen bij 
en draagt zorg voor de verzekering hiervan 

- stelt de afschrijving vast van de bezittingen en 
materialen aan de hand van de wettelijke 

voorschriften en zorgt ervoor dat de financiële 
administratie deze gegevens ontvangt ter 
verwerking 

- bewaart waardevolle bezittingen en materialen op 

een veilige plaats 
- houdt belangrijke documenten m.b.t. bezittingen 

en materialen onder zijn/haar hoede 

 

 
AFDELING VERZEKERINGEN 

Verantwoordelijke Verzekeringen – Jos van 
Bakel 

- Verzamelt gegevens aangaande te verzekeren 
zaken tijdens de diverse activiteiten en 
bijeenkomsten die de werkgroepen organiseren 
t.b.v. wettelijke aansprakelijkheid 

- Vraagt per te verzekeren zaak 3 offertes op 
- Overlegt offertes met het management 

- Zorgt voor afsluiting van polissen 
- Agendeert opzegtermijnen 
- Controleert polis bescheiden en bergt deze op 
 
 

FINANCIELE ADMINISTRATIE 
Administrateur – Jos van Bakel 

- ontvangt de bankafschriften en bergt ze op 

- controleert de correctheid van de banktransacties 
- boekt alle uitgaande en inkomende facturen en 

bankafschriften in en bergt ze op 
- boekt maandelijks de afschrijvingen van de 

bezittingen en materialen 
- boekt maandelijks de transitorische kosten 

- zorgt indien nodig voor de Btw-aangifte  
- houdt dossiers bij in overeenstemming met 

wettelijke voorschriften 
- levert de benodigde gegevens aan bij de 

accountant voor het verzorgen van de jaarstukken 
en stemt de afsluiting van het boekjaar met hem 

af 
- berekent tussentijdse financiële resultaten 

- stuurt jaarlijks de financiële cijfers naar de kamer 
van koophandel  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
WEP: 

1. Correcte betalingen van leden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn. 
2. Voldoende liquide middelen om aan de financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen 

 
WEP: 

Tevreden en volgens afspraak uitbetaalde crediteuren 
 
 
 

WEP’s: 
1. Een correct gevoerde financiële administratie die 

veilig bewaard wordt en altijd toegankelijk is. 
2. Geregistreerde, goed onderhouden & waardevolle 

materiële bezittingen die hun nut en waarde 
behouden. 

WEP’s: 1. GOED BEHEERDE GELDSTROOM MET DUIDELIJKE EN RECHTSGELDIGE VERSLAGLEGGING 
2. OP EEN JUISTE WIJZE BEHEERDE WAARDEVOLLE BEZITTINGEN EN RESERVES 


