
Functieprofiel penningmeester 
Als penningmeester van het bestuur van de stichting openbare bibliotheek Dalfsen-
Nieuwleusen ben je verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de 
financiële zaken binnen de stichting. Onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester worden de gelden van de stichting in overleg met het bestuur 
beheerd. Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet in is 
voorzien, is de toestemming van de bestuursvergadering vereist. De penningmeester 
bewaakt de inkomsten en uitgaven en zoekt in samenwerking met de directie naar 
financiële middelen. De uitvoering van de financiële administratie ligt bij de directeur, 
onder supervisie van de penningmeester. 
 
Taken: 

• Eerstverantwoordelijke binnen het stichtingsbestuur voor het financiële beheer en 
de liquiditeitspositie van de stichting; 

• Is betrokken bij de invulling van de planning & control cyclus conform de 
afspraken in het directiereglement;  

• Stuurt op en bewaakt de begroting en de toegekende budgetten; 

• Signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en doet voorstellen voor 
tussentijdse wijzigingen in overleg met de directie; 

• Legt financiële verantwoording af aan de medebestuursleden.  
 

Functie-eisen 

• Bedrijfseconomisch deskundig; 

• Affiniteit met de ontwikkelingen binnen de bibliotheek en een visie op de 

positionering van de bibliotheek; 

• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen, de 

vastgestelde beleidsvisie uit te dragen en zich te conformeren aan de 

statuten, het beleid en de visie van de stichting;  

• Heeft overzicht over de lokale context en het functioneren van de 
bibliotheek; 

• Gevoel voor bestuurlijke zaken; 

• Goed hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Open houding en positief kritische blik; 

• Gericht op samenwerking; 

• Goede omgang met medewerkers en vrijwilligers; 

• Voldoende tijd om de functie waar te maken. 

Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/ Nieuwleusen 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen bestaat uit 

vijf tot zeven personen. De gekozen bestuursvorm is het directiemodel. 

De dagelijkse gang van zaken is in handen is van een directeur en het beleid wordt 

vastgesteld door het algemeen bestuur (AB). De directie wordt benoemd door het AB 

en is in dienst van de stichting. De directie vormt in dit model het dagelijks bestuur 

(DB) en is geen onderdeel van het bestuur zoals in de wet bedoeld. De taken en 

bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in een directie-reglement. Taken van 

het AB kunnen worden gedelegeerd aan de directie, het AB blijft echter te allen tijde 

aansprakelijk. 



De leden van het bestuur zijn afkomstig uit de gemeente Dalfsen.  

Gestreefd wordt naar een vertegenwoordiger uit elke kern, naar een evenwichtige 

man/vrouw verhouding en daarnaast naar een brede vertegenwoordiging van de 

verschillende beleidsterreinen waar de bibliotheek mee te maken heeft 

(politiek/bestuurlijk, bedrijfseconomisch/financieel, juridisch, sociaal domein, 

onderwijs, etc.), waarbij ieder bestuurslid zijn of haar eigen aandachtsgebied heeft.   

 

Het bestuur vergadert ca. 6 tot 8 keer per jaar. Een bestuursfunctie bij de Stichting 

Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen is onbezoldigd. 
 


