
 

 

GV Sparta Ermelo is sinds 1913 dé gymnastiekvereniging voor jong en oud in Ermelo. Of je beginner of 
gevorderd bent, iedereen kan bij ons terecht! Wij bieden lessen aan op het gebied van gym, turnen, dans, 
trampoline springen, freerunnen en vitaal (bewegen voor volwassenen). 

De huidige voorzitter van GV Sparta Ermelo, Hans de Haan, heeft aangeven geen nieuwe termijn als 
voorzitter te ambiëren als zijn benoeming begin 2018 formeel afloopt. 

In de komende jaren vormt het dossier nieuwe sporthal voor Sparta Ermelo een belangrijk 
aandachtspunt. Jaco Cornelissen, de huidige penningmeester, heeft zich de afgelopen jaren intensief met 
dit dossier bezig gehouden. Om de continuïteit rondom huisvesting te waarborgen heeft Jaco besloten 
zich kandidaat te stellen voor de opvolging van Hans als voorzitter.  

As gevolg daarvan zoekt GV Sparta Ermelo per februari 2018 een: 

PENNINGMEESTER 3 tot 6 uur per week 

 
Taken van de penningmeester bij G.V. Sparta: 

• Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 
verenigingsbeleid 

• Vergadert tenminste ieder kwartaal 

• Beheert de geldmiddelen 

• Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven 

• Verzorgt de incasso van de contributie 

• Begeleidt en beheert de financiën van de afdelingen 

• Onderhoudt contact met de ledenadministratie 

• Doet de betalingen namens de vereniging 

• Maakt facturen op 

• Onderhoud eventueel contact met incassobureau 

• Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van 
verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging) 

• Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de  salarisadministratie 

• De administratie van Sparta Ermelo wordt gevoerd in Exact Online. 
 

Het bestuur en coördinatoren van G.V. Sparta opereren: 

in een ambitieuze, groeiende, gezellige vereniging waar trainers, de coördinatoren en het bestuur werken 
voor sport en beweegplezier op recreatief en selectieniveau. 
Voor meer informatie over de club kijk je op www.spartaermelo.nl. 

Reacties: 
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Jaco Cornelissen, 06-49881786,  
penningmeester@spartaermelo.nl.  

Reacties kunnen eveneens Esther den Herder, e.denherder.edh@gmail.com, 06-53773374. 

 

G.V. Sparta Ermelo nodigt ook eventuele andere kandidaten voor de functie van 
voorzitter zich kandidaat te stellen.  

Deze kandidaten kunnen zich melden bij Esther den Herder (e.denherder.edh@gmail.com en/of 06-
53773374). 
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