Vacature Penningmeester
Op 19 december 2012 zal tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een nieuw
afdelingsbestuur worden gekozen.
De SP Utrecht probeert samen met de inwoners de gemeente Utrecht socialer te maken. Dat
vereist een actief bestuur, waarin samen wordt gewerkt met zowel de SP-gemeenteraadsfractie als
met onze actieve SP-leden. Bij deze missie zijn wij op zoek naar een penningmeester die zich voor
een periode van minimaal twee jaar wil inzetten voor de afdeling.
Daarom roept het bestuur van de afdeling Utrecht kandidaten op voor de functie van
PENNINGMEESTER (V/M)
•
•
•

De penningmeester neemt zitting in het Algemeen Bestuur van de afdeling en is daarin
verantwoordelijk voor de afdelingsfinanciën en de fractiefinanciën.
Wij verwachten van leden van het bestuur dat zij zich daadwerkelijk en met enthousiasme
inzetten voor het werk in de afdeling op allerlei terreinen.
Het lidmaatschap van de partij en dus ook het bestuurslidmaatschap is gebaseerd op
vrijwilligheid en overtuiging. Maar het houdt ook in dat er afspraken worden gemaakt waar
men zich aan houdt.

Taken penningmeester
•
Neemt deel aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (eens in de twee weken)
•
Neemt deel aan diverse andere interne en externe vergaderingen, zoals de regioconferentie
(2 keer per jaar) en het partijcongres
•
Het bijhouden en beheren van de financiële administratie van de afdeling en de fractie
•
Het maken van een financieel jaarverslag
•
Het opstellen van een begroting (in overleg met de overige bestuursleden)
Functie-eisen
Voor een goede vervulling van deze taken zijn de volgende eigenschappen onontbeerlijk:
•
Is lid van de SP en woonachtig in het werkgebied van de afdeling
•
Heeft interesse in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
•
Beschikt over goede organisatorische en communicatieve eigenschappen
•
Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden
•
Kan zelfstandig functioneren
•
Is zeer nauwkeurig
•
Is betrouwbaar en bereid zich minimaal twee jaar beschikbaar te stellen
•
Heeft boekhoudkundige ervaring of is bereid hierin geschoold te worden
Ben je actief lid van de SP en lijkt het je een leuke uitdaging om samen met de rest van het
bestuur verder te bouwen aan een actieve en succesvolle afdeling? Stuur dan een brief (per post of
e-mail) met je motivatie, vóór 25 november naar:
SP Afdeling Utrecht, Wijde Begijnestraat 122, 3512 AX Utrecht
utrecht@sp.nl
Informatie kan worden ingewonnen bij Vincent Wijlhuizen, telefoon: 06-3399 0731

