Penningmeester NHJO
Over het NHJO
Het NHJO is een symfonieorkest voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het orkest
bestaat al ruim 50 jaar waarvan de laatste 16 Jaar onder de bezielende leiding van
dirigent Bas Pollard.
Het NHJO kent een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en daarnaast een aantal algemene leden met een specifieke portefeuille:
ledenadministratie en bibliotheek.
Daarnaast is er ook een bestuur van de Vrienden van het NHJO, dat zich bezighoudt
met ondersteunende zaken ten behoeve van het NHJO, zoals de aansturing en het
werven van vrijwilligers, de catering van zomer- en winterkamp, het instrumentarium
van het orkest en het werven van donateurs. Bestuur NHJO en het bestuur van de
Vrienden van het NHJO vergaderen apart maar bij de bestuursvergaderingen van het
NHJO is altijd een afvaardiging van de Vrienden aanwezig.
Over de penningmeester
De penningmeester voert het financiële beheer van het NHJO. Daaronder valt het
jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening en het voeren van de financiële
administratie. De penningmeester toetst de voorgenomen besluiten van het bestuur
aan de begroting. De penningmeester overlegt jaarlijks met de kascommissie of het
gevoerde financiële beleid op een verantwoorde manier is gebeurd.
Taken penningmeester NHJO
1. Beheer van de rekening en de kas.
2. Zorgen voor inning van de contributies van leden, twee keer per jaar.
3. Het doen van financiële transacties zoals uitbetalen van facturen, vergoeden
van declaraties, betalen repetitoren.
4. Rondom concerten: zorgen voor de financiële afhandeling van inkomsten en
Uitgaven
5. Jaarlijks verzorgen van opgave van betaalde bedragen aan de fiscus, het
opleveren van een totaalexploitatieoverzicht en de balans.
6. Jaarlijks opmaken van begroting en jaarrekening
7. Aanvragen van subsidies
8. Opstellen van kostenbegrotingen voor bijzondere projecten.
9. Correspondentie met het NIVON over huur van het Koos Vorrinkhuis voor
zomer- en winterkamp
Het bestuur van het NHJO vergadert circa 6 keer per jaar, doorgaans op
zondagochtenden tijdens repetities van het NHJO, van 10 tot 12.30 uur.
Voor meer informatie: neem contact op met Ilse Verstappen, info@nhjo.nl.

