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DOVENSPORT
Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich
thuis voelen, dus in de dovengemeenschap. Dat is al heel lang zo. De maatschappelijke
ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe we de dovensport in de toekomst (weer) sterker
kunnen maken ten dienste van dove en slechthorende sporters, zowel regionaal, nationaal als
internationaal.

Gezocht: 3 leden voor Kascommissie
Vacature:
Wegens stoppen met de accountant is het bestuur van de KNDSB genoodzaakt om een kascommissie
in te stellen. De kascommissie is verantwoordelijk voor de toezicht en controle op de administratie en
boekhouding, en werkt hiermee nauw samen met de penningmeester. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de Algemene Leden Vergadering verslag uit
van haar bevindingen en adviseert om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur. De
kascommissie telt 3 leden en worden aangesteld voor een termijn van vier kalenderjaren. Leden van
de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur en/of afdelingen.
De penningmeester initieert bijenkomsten met de kascommissie. Hoeveel bijeenkomsten het gaat
plaatsvinden wordt in overleg gedaan. De aan de functie gerelateerde onkosten worden in overleg
vergoed volgens een daarvoor vastgesteld declaratiereglement. Functie wordt geheel op vrijwillige
basis uitgevoerd.
Het bestuur roept belangstellenden (zowel doof als horend) op naar deze vacature te solliciteren.
Wat wij vragen:
 beschikt over algemeen financieel inzicht (boekhoudkundig en cijfermatig) en enig ervaring
met accountancy
 heeft een bestuurlijke ervaring en een financiële beroepsachtergrond
 in staat om bevindingen te vertalen naar de ALV
 is onafhankelijk en onpartijdig
Wat wij bieden:
 Reiskostenvergoeding (in overleg)
 Onkostenvergoeding (in overleg)
 Een informele maar serieuze werksfeer
 Thee en koffie en uiteraard af en toe een gezellige borrel
Solliciteren
Voor meer informatie en/of voor de sollicitatie met relevante curriculum vitae kunt u een e-mail
sturen naar office@kndsb.nl.
Deadline: 30 September 2020
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