
 

  
                 

  
 
 
 
 
 
 

 

Wil jij de nieuwe penningmeester van COC Leiden worden? 
 

Wie zijn wij?   

COC Leiden is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de LHBTI+-ers: lesbi, homo-, bi, trans 

personen, mensen met een intersekse conditie en iedereen binnen het brede spectrum van de 

regenbooggemeenschap. 

Verbonden met de mooie stad Leiden en de regio, geven we voorlichtingen op scholen over seksuele - en 

genderdiversiteit, organiseren we verschillende activiteiten en evenementen voor mensen uit onze 

doelgroep en zoeken we regelmatig het regionale nieuws. Café de Kroon aan de Langegracht is onze 

‘huiskamer’, bekend als de ‘most straight-friendly’ uitgaansgelegenheid van Leiden en omstreken. 

COC Leiden is een van de twintig lidverenigingen van COC Nederland dat in 1946 is opgericht dat een 

eigen federatiebestuur en werkorganisatie in Amsterdam heeft. 

 

Wegens een vacature zijn we per direct op zoek naar een vakkundige penningmeester die ons bestuur 

van vijf personen wil komen versterken. Je werkt met een warm team van vrijwilligers, die zich met ziel 

en zaligheid inzetten voor COC Leiden. Je mede bestuursleden zijn collegiaal en helpen en ondersteunen 

je waar dat nodig is. 

 

Jouw rol 

Samen met de voorzitter en secretaris vorm je het dagelijks bestuur van de vereniging en beheer je de je 

portefeuille financiën. Je bewaakt de begroting, stelt de jaarrekening op, regelt de dagelijkse financiële 

zaken en legt verantwoording af aan de leden. Je hebt vooral contact met het bestuur, het horecateam, 

scholen en organisaties, toeleveranciers, een externe administrateur en de kascommissie aan wie je 

uitgebreid verslag geeft over de staat van de vereniging.  

Ook heb je contact met de penningmeester van het federatiebestuur en met penningmeesters van 

regionale COC-lidverenigingen. 

 

Jouw taken 

• Je bent primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. 

• Je stelt de begroting en jaarrekeningen op, werkt daarbij nauw samen met de administrateur en 

geeft daarvan een presentatie aan de algemene ledenvergadering die 2 x per jaar plaatsvindt. 

• Je bewaakt de begroting en voert intern overleg over de budgetten van verschillende 

activiteitengroepen. 

• Je houdt toezicht op de correcte uitvoering van interne financiële processen (betalen van 

rekeningen, opstellen facturen, bijhouden van de administratie). 

• Je geeft inzage in de boekhouding aan de kascommissie. 

• Je bent verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de vereniging naar externe 

financiers. 

• Je neemt deel aan overleggen met COC Nederland. 
 

 



 

  
                 

  

 

 

Jouw profiel: 

• Je hebt tenminste HBO denk- en werkniveau (BE/BA/AC) en/of ervaring in 

soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring 

• Je hoort tot de doelgroep van het COC of hebt een grote affiniteit en 

betrokkenheid tot de doelgroep. Verder ben je lid van de vereniging of 

bereid dat te worden 

• Je herkent je in de visie, missie en doelstellingen van COC Leiden 

• Je bent enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht 

• Je kan snel schakelen, kan prioriteiten herkennen en stellen en je bent politiek-sensitief 

• Je kan op verschillende niveaus soepel en effectief communiceren 

 

N.B.: In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk. 

 

Tijdsinvestering en onkosten: 

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als 

penningmeester ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op 

landelijk niveau. Onze bestuursvergaderingen vinden 1x in de twee weken op maandagavond plaats, 

Algemene Ledenvergaderingen voor de vereniging 2x per jaar. Daarnaast worden er op landelijk niveau 

per jaar ook overleggen gehouden, tussen de 2 en 4x per jaar. 

De penningmeester wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 

jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de 

vereniging. 
  
Interesse? 
Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Of wil je meer informatie? Dan komen we graag in 
contact met jou. Stuur je bericht en/of je motivatie en CV naar het bestuur via bestuur@cocleiden.nl 
We nemen dan z.s.m. contact met je op. De reactietermijn duurt tot 16 mei a.s. 

 
Procedure: 

1. Kennismakingsgesprek met voorzitter en secretaris 

2. Vervolgens voeren we een tweede gesprek met andere bestuursleden 

3. Afhankelijk van je ervaring en kennis, word je kandidaat penningmeester en ga je meelopen in 

het bestuur 

4. Daarna volgt een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC) 

5. Bij een positief oordeel, draagt de BAC jou voor als penningmeester aan de ALV  

6. De ALV benoemt de penningmeester 

We streven er naar om de eerstvolgende ALV op een nader te bepalen datum te houden in de komende 

twee maanden. 
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