
Vacature Sint Dionysiusgilde: Penningmeester  

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons bestuur in de vorm van een 
penningmeester. Onze huidige penningmeester heeft vanwege privéomstandigheden niet meer de 
mogelijkheid om het penningmeesterschap voort te zetten.  Om deze reden zoeken wij een 
enthousiaste opvolger.  
 
De vereniging 
Het Sint Dionysiusgilde is een gezellige Heijense vereniging waarbij gezelligheid en broederschap 
voorop staat. Ons gilde bestaat uit 50 actieve leden die samen de diverse gildedisciplines beoefenen. 
Zo wordt er fanatiek geschoten met het geweer en de kruisboog, wordt er om de vrijdag getrommeld 
en gevendeld in gemeenschapshuis d’n Toomp en zijn er een aantal gildedagen per jaar waar we met 
z’n alle gezellig naar toe gaan. Daarnaast organiseren we o.a. het Noordlimburgs fietsweekend en 
verlenen we onze medewerking aan diverse Heijense activiteiten. Voor meer informatie over onze 
vereniging check onze facebookpagina www.facebook.com/dionysiusheijen en onze website 
www.dionysiusheijen.nl 
 
De functie 
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële boekhouding  van de vereniging. Dit 
bestaat uit onder andere het innen van contributie, het betalen van diverse 
facturen/bondscontributies, het opstellen van een begroting en de jaarrekening. De penningmeester 
is ook verantwoordelijk om de financiële situatie van de vereniging inzichtelijk en gezond te 
maken/houden voor haar leden en jaarlijks een kascontrole te organiseren.  
 
Als penningmeester ben je lid van het bestuur van het Sint Dionysiusgilde.  
 
Wie zoeken we? 
Wij zoeken iemand van 18 jaar of ouder die met verstand van financiële zaken en die enthousiast is 
om het bestuur van een enthousiaste  Heijense vereniging te komen versterken. Bekendheid met 
boekhoudprogramma’s is wenselijk. Woonachtig in Heijen is een pré, maar geen must.  
 
Geïnteresseerd? 
Wil je meer informatie, ben je geïnteresseerd of ken je iemand die ons kan helpen aan een nieuwe 
penningmeester? Neem dan contact op met Björn van Uijtert, secretaris Sint Dionysiusgilde via 
secretariaat@dionysiusheijen.nl .   
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