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Profiel penningmeester Parochie H. Nicolaas te Zoetermeer 
 
De penningmeester van de Parochie H. Nicolaas is binnen het bestuur 
eerstverantwoordelijke voor de gehele financiële situatie van de parochie door middel van 
het opstellen, bewaken en realiseren van de begroting in alle facetten. De penningmeester 
heeft met name financieel-bestuurlijke zaken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk 
voor de financiële administratie. De penningmeester wordt ondersteund door een 
medewerker financiële administratie en vrijwilligers.   
 
De medewerker financiële administratie is een betaalde medewerker van de parochie en 
wordt aangestuurd door de penningmeester van de Parochie.   
 
De penningmeester :   
 

- is verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting  
- is verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten  
- is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording  
- is eerste aanspreekpunt voor externen, zoals o.a. het Bisdom, financiële 

instellingen, belastingdienst, pensioenverzekeraars. 
- draagt zorg voor het financieel onderbouwen van beslissingen aangaande 

investerings- en of  andere vraagstukken. 
- draagt zorg voor het opstellen, aanscherpen en  bewaken van financieel 

administratieve procedures 
- stuurt de medewerker financiële administratie en vrijwilligers aan 
- woont de maandelijkse vergadering van het parochiebestuur bij 
- draagt zorg voor de actie Kerkbalans 
- houdt financieel toezicht op de financiën en de administratieve organisatie van de 

Stichting Parochieel Centrum De Kapelaan 
- houdt financieel toezicht op de financiën en de administratieve organisatie van de 

RK Instelling Kerkhof H. Nicolaas 
 
Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij: 
       -        in staat is ten dienste van het integrale beleid van de parochie te denken en te 
      handelen 
       -        aantoonbaar financieel deskundig is 
       -        aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten beschikt. 
       -        kan samenwerken en leiding kan geven aan medewerker en vrijwilligers 
       -        functioneert op strategisch niveau, maar een "hands-on" aanpak heeft  
 
Heeft u interesse dan verzoeken wij u een bericht te sturen aan mw. L. Van Overbeek, 
secretaris@hnpz.nl  


