
Vacature Nederland Lacrosse  
 

Penningmeester  

 
Organisatie 

Nederland Lacrosse is de verbindende aanjager voor lacrosse in Nederland. De sporter kan 

lacrosse op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in sportvormen die passen bij de 

wensen en behoeften. Nederland Lacrosse staat bekend als studentensport. De focus van 

Nederland Lacrosse ligt ook op de jeugd en poststudenten.  

Naast de recreatieve sporter krijgt de topsporter kans om te excelleren op Europese en 

Wereldkampioenschappen. Lacrosse staat ook op de nominatie om als Olympische sport 

erkend te gaan worden. 

 

Als belangenbehartiger van bijna 1000 aangesloten leden zorgt Nederland Lacrosse er voor 

dat haar disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij Nederland Lacrosse 

zijn op dit moment 14 verenigingen aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel 

Nederland. 

 

Nederland Lacrosse is een vereniging met een bondsbestuur en diverse commissies, welke 

beide volledig uit vrijwilligers bestaan. 

 
Aandachtsgebieden penningmeester 

 Financiële administratie;  

 Ledenadministratie en contributie;  

 Automatisering.  

 

Verantwoordelijkheden en taken  

 Initieert en stimuleert (eventueel: nieuw) financieel beleid;  

 Stelt met medebestuursleden het meerjarenbeleidsplan en de begrotingen op en 

bewaakt deze;  

 Stimuleert en bewaakt de uitvoering van het door de Algemene Ledenvergadering 

goedgekeurde beleid;  

 Overlegt met en is aanspreekpunt voor een in de toekomst aan te stellen office 

manager inzake de diverse financiële dossiers;  

 Stemt het financiële beleid (begroting en jaarrekening) af met de kascommissie;  

 Verricht representatieve taken.  

 

Benodigde kennis en vaardigheden  

 Ruime professionele ervaring op het financiële domein;  

 Enige kennis en ervaring inzake automatisering en ontwikkelen en beheer van 

databases en het gebruik van financiële software;  

 Relevante opleiding;  

 Affiniteit met de Lacrossesport;  



 Bewezen bestuurskwaliteiten;  

 Ervaring in het werken met vrijwilligers;  

 Luisteraar;  

 Probleemoplossend;  

 Beslissingsgericht;  

 Helikopterview;  

 Deskundig;  

 Professioneel;  

 Teamspeler.  

 

Bent u geïnteresseerd in deze functie of hebt u vragen, neemt u dan contact op met 

secretaris@nederlandlacrosse.nl . 
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