
 
 

Vacature penningmeester NVR: 
 

Op 1 februari 2022 zal de penningmeester van de NVR zijn functie neerleggen.  
Het bestuur van de NVR heeft een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit dr. H.K. 
Ronday (voorzitter), prof. dr. H. Bootsma, prof. dr. M. Kloppenburg en dr. J. Wesseling.  De leden 
van de vereniging worden uitgenodigd te solliciteren of geschikte kandidaten voor te dragen.  
 
Wij zoeken een reumatoloog met hart voor onze vereniging, die een actieve bijdrage als 
bestuurslid kan leveren in de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. 
 

Taakomschrijving: 
Bestuurslid NVR met visie op het gehele beleid van de vereniging. De penningmeester heeft als 
portefeuille het beheer van de financiën in de breedste zin van het woord. Dit gaat in nauwe 
samenspraak met de directeur en u wordt hierin ondersteund door het NVR-bureau en de 
assistent accountant. 
 

Wat vragen wij:  
- Bestuurlijke ervaring 
- Een teamspeler  
- Bereid is zich actief in te zetten voor het uitdragen van de belangen van de vereniging 
- Aantoonbare affiniteit met de financiële vraagstukken 
- In samenwerking met de directeur en het secretariaat zorgdraagt voor de dagelijkse 

financiële zaken en boekhouding 
- In samenwerking met de directeur jaarlijks een begroting opstelt 
- Samen met de accountant zorgdraagt voor het opstellen van de jaarrekening 
- Zich in wil zetten voor verdere uitwerking van de plannen die verwoord worden in het 

NVR beleidsplan 
- Goede bereikbaarheid voor ad hoc overleg via moderne communicatiemiddelen 
- Beschikbaar op donderdagmiddag voor bestuursvergaderingen 11/jaar en 

gestructureerd overleg met de directeur/ voorzitter  
- Ondersteuning van financiële administratie en assistent accountant  

 
Wat bieden wij:  

- Lid van een dynamisch en bevlogen bestuur 
- Uitvoering geven in de richting van de vereniging  
- Verdiepen van kennis over financiële processen en planning  
- Realiseren van innovatie (financiële) ideeën  

 
Benoeming geschiedt op voorstel van de BAC door de ALV, voor een periode van drie jaar met 
de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar. 
 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Dr Marc Kok of om de 
benoemingsadviescommissie te attenderen op mogelijk geschikte kandidaten kunt u zich 
wenden tot de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, dr. H.K. Ronday (via info@nvr.nl) 
Uw brief waarin u uw motivatie en interesse in deze functie toelicht, graag voor 30 september 
2021 richten aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie te bereiken via info@nvr.nl  
 
 


