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Vacature Penningmeester NVMBR 

Wie ben jij;  
Vind je het belangrijk dat er een organisatie is die voor het belang van de MBB’er opkomt? Heb jij affiniteit met 
cijfers? Zijn jouw eigen financiën strak op orde en weet je precies wat er in- en uitgaat? Zoek je een uitdaging om 
samen met andere bestuurders ons mooie vak en de leden te ondersteunen om zo ons beroep op de kaart te 
blijven zetten? 

Wat houdt de functie in;  
Ondersteunt door de manager van de NVMBR houd je overzicht over de financiën. Je kijkt of het activiteitenplan 
haalbaar is binnen het budget, en of de begroting realistisch is. Hierin word je ook nog bijgestaan door de Advies 
Commissie Financiën. Genoeg back-up voor jou om te zorgen dat de NVMBR in een financieel gezonde positie 
blijft.  

 
Waar;  
De bestuursvergaderingen vinden fysiek plaats op het kantoor van de NVMBR in Utrecht. Nu met de Corona 
wordt er ook digitaal vergaderd. Een vergadering duurt maximaal 3 uur en dat vijf keer per jaar. Je krijgt 
hiervoor tijd van je werkgever, dat is in de CAO geregeld. Reiskosten worden door ons vergoed. 

 
Waarom;  
Zonder leden geen NVMBR. Zonder NVMBR geen spil in het web die samen met en voor de leden wetten, 
opleiding, kwaliteit van zorg en bescherming van beroep regelt. Zonder penningmeester geen NVMBR.  

Wanneer treedt je toe tot het hoofdbestuur;  
Deze vacature sluit op 31 december 2020. Je zult aan de leden voorgedragen worden als kandidaat 
penningmeester. De leden kunnen tussen 2 januari 2021 en 10 januari 2021 stemmen en als zij jou als hun 
nieuwe penningmeester kiezen word je tijdens de hoofdbestuursvergadering op 20 januari (13.00 – 16.00 uur) 
geïnstalleerd. Bericht hierover ontvang je op 11 januari 2021.    

Dit bieden wij; 
Een nieuwe uitdaging en een bredere blik op je vak. Het verder ontwikkelen van diverse competenties. Een 
andere manier om de theorie van je opleiding in de praktijk te brengen. Een positie waarbij je beleidsmatig met 
het vak bezig bent in plaats van uitvoerend. Daarbij staat een dergelijke functie ook goed op je C.V.   

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op via bestuur@nvmbr.nl. Stuur je C.V. en motivatie mee.  
Wil je meer weten, kijk dan op de website voor het handboek van de vereniging; 
 Handboek NVMBR 
 


