
 

    
    

PENNINGMEESTERPENNINGMEESTERPENNINGMEESTERPENNINGMEESTER     (update 6 november 2015) 

 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie 

De KNRB is de overkoepelende organisatie voor het roeien in Nederland. De KNRB 

vertegenwoordigt ruim 34.000 sporters en bijna 120 verenigingen. De KNRB heeft een klein en 

slagvaardig bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur. De KNRB is een Olympische 

bond en behoort tot de top 10 topsportbonden in Nederland. 

De KNRB is een vereniging, waar de ledenvergadering wordt gevormd door de roeiverenigingen. 

Het bestuur streeft ernaar om te besturen op afstand, waarbij de uitvoerende zaken worden 

overgelaten aan medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur is intensief betrokken bij de 

strategievorming en veranderprocessen. De KNRB kent een informele indeling in regio’s die als 

overlegplatforms dienen. De studentensport is een belangrijke factor voor het roeien, in 

aantallen sporters en als leverancier van Olympiërs. 

De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale roeifederatie FISA. 

 

UitdagingUitdagingUitdagingUitdaging 

De KNRB heeft gemeten naar haar ambities een bescheiden maar sluitende begroting. De 

topsport wordt daarbij voor het grootste deel gefinancierd uit externe inkomsten (NOC*NSF en 

sponsoring). Deze externe inkomsten staan onder druk en de bijdrage van NOC*NSF daalt al 

enige jaren achtereen. Het weerstandsvermogen van de KNRB is aan de lage kant en er is een 

positief financieel resultaat nodig om dit weer op het gewenste niveau te brengen. 

De KNRB heeft een Olympische top-5 doelstelling met in vergelijking tot de concurrentie een 

bescheiden topsportbegroting. De roeisport verwacht daarnaast een hoge service voor de 

contributie die aan de KNRB wordt afgedragen. Deze service wordt verleend door een 

professioneel bureau die wordt geholpen door een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast wordt op 

projectmatige basis evenementen en projecten gerealiseerd, waarbij de financiële risico’s dienen 

te worden beheerst. 

De penningmeester borgt dat de goede budgetdiscipline wordt gecontinueerd en bewaakt de 

balans in bestedingen voor sportparticipatie, topsport en de daarvoor aanwezige 

ondersteunende organisatie. Hij regisseert het begrotingsproces, rapporteert maandelijks in de 

BV en twee keer per jaar aan de AV. Hij vertaalt de adviezen van de Financiële Advies Commissie 

en de aanbevelingen van de accountant in maatregelen en voorstellen aan het bestuur. 

 

        



    

ProfielProfielProfielProfiel 

De penningmeester voldoet aan de volgende kenmerken 

- ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties en is in staat om op afstand te 

borgen dat de financiële afspraken na te komen 

- kennis en inzicht in financiële (controle) processen met een antenne voor fiscale 

aspecten 

- heeft een afgeronde opleiding als econoom, accountant, fiscalist of controller 

- kan indien nodig makkelijk nee zeggen 

- affiniteit met de (roei)sport en krijgt verenigingsbestuurders mee om administratieve 

processen tussen verenigingen en bond te vereenvoudigen 

- kan goed omgaan met teams van professionals en vrijwilligers  

- kan op strategisch niveau meepraten over de roeisport in Nederland 

 

TakenTakenTakenTaken 

- Toezien op het uitvoeren van het financieel beleid borgen dat dit binnen de afspraken 

van het Financieel statuut plaats vindt (ook voor evenementen en projecten die onder de 

financiële verantwoordelijkheid van de KNRB vallen) 

- Laten opstellen van de jaarrekening en (meerjaren)begroting en deze presenteren in de 

Bestuursvergadering en Algemene vergadering van de KNRB. 

- Maandelijkse rapportage aan het bestuur over financiële stand van zaken. 

- Adviseren over financiële en fiscale aangelegenheden.  

- Verantwoordelijk voor cashmanagement en toezien op cashflow 

- Eerste aanspreekpunt voor de Financiële Advies Commissie. 

- Onderhouden van contacten met de accountant. 

- Eindverantwoordelijk voor betalingen en subsidieaanvragen. 

- Autoriseren van betalingen voor zover dat blijkt uit het financieel statuut 

 

TijdbestedingTijdbestedingTijdbestedingTijdbesteding        

- Ongeveer 6 uur per week. 

 

 

 
  
 


