
Vacature Vrijwilliger BHV Push 

 
 

Financiële administratie 
Commissie: Financiële administratie 

De financiële administratie omvat de administratie van zowel de 
BHV Push, als van de stichting Push Hockey Promotie (PHP). In 
totaal gaat er ongeveer 1 miljoen euro om. De omzet wordt 
gehaald uit contributies, sponsors en horeca omzet. Het geld wordt 
uitgegeven aan operationele kosten voor velden en gebouw, maar 
ook aan lonen voor vaste krachten en vrijwilligers. Niet alle 
vrijwilligers worden betaald. De financiële administratie wordt 
gevoerd in Exact, maar de contributies worden geadministreerd in 
het systeem voor de ledenadministratie (LISA). Lonen en 
loonbelasting wordt geadministreerd door een professionele 
dienstverlener: Witlox. Een goede financiële administratie stelt de 
vereniging in staat de juiste sportieve afwegingen te maken. 
 

Profiel: De vrijwilligers hebben bij voorkeur enige ervaring met financiële 
administratie, liefst ook met Exact, en zijn natuurlijk 'Proud to be Push'! 

 Vrijwilligers financiële administratie 
Voor de uitvoering van de financiële administratie zoekt Push 
vrijwilliger(s) die boekingen doen in Exact, debiteuren en crediteuren 
(helpen) beheren en betalingen voorbereiden. Afhankelijk van het aantal 
gevonden vrijwilligers, hun beschikbaarheid en de omvang van het 
takenpakket (in overleg) is de geschatte werklast ongeveer 2 tot 6 uur 
per week. 
 
Vrijwilliger(s) met Exact kennis 
Daarnaast is een vrijwilliger met kennis van Exact zeer welkom. We 
maken nog lang niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van Exact. 
Met behulp van meer kennis kunnen we Exact slimmer gebruiken, de 
kwaliteit van de financiële administratie verbeteren en de tijdsbesteding 
van de vrijwilligers op termijn beperken.  

Tijdsbesteding *: 2-6 uur per week, in overleg en afhankelijk van het aantal vrijwilligers 

Meer informatie of 
interesse? 

Nadere informatie is te krijgen bij Dolf Hamming (penningmeester wnd): 
penningmeester@push.nl of 06-51538586. Dolf is vaak ook 
maandagavond in het clubhuis te vinden. 
 

Om van een ervaren vrijwilliger te horen hoe het is om 
vrijwiligerswerk voor Push te doen kun je bijvoorbeeld contact 
opnemen met Marlouke de Krijger (ledenadministratie@push.nl). 
We gaan graag het gesprek aan met kandidaten om de wensen en 
mogelijkheden te bespreken. 

Startdatum: Zo snel mogelijk. 

 
*: Schatting  
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