
 
 

Organisatie-informatie 

Stichting Flik-Flak is één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland. De sportclub biedt 

een veelzijdig, breed, laagdrempelig en eigentijds programma met gymnastiek en dans als 

basissport voor iedereen (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen. Daarnaast organiseert 

Flik-Flak wedstrijden, (sport)kampen, voorstellingen en andere evenementen. De club werkt 

samen met publieke partijen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische - en andere 

partners.  

Onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer, je werkt samen met zowel betaalde 

(externe) krachten als vrijwilligers. Wij hechten veel waarde aan eigen initiatief en goede 

onderlinge communicatie. Wij bieden een afwisselende parttime functie binnen een omgeving 

die steeds in beweging is. Vanwege het vertrek van onze huidige collega zijn wij op zoek naar 

een: 

 

MEDEWERKER FINANCIEËLE ADMINISTRATIE 

(20 uur per week) 

 

Doel van de functie 

In de functie van Medewerker Financiële Administratie ben jij verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de financiële administratie van de club. Jij zorgt ervoor dat de administratie 

inzichtelijk is en zijn de kosten aan de juiste kostenplaats toegerekend. Jij draagt bij aan een 

efficiënte uitvoering en levert managementinformatie aan en legt verantwoording af aan de 

algemeen directeur. 

 

Taken 

• Verwerking inkoop- en verkoopfacturen in het computerprogramma 

• Debiteuren- en crediteurenadministratie 

• Vergoedingenadministratie 

• Kas- en bankverwerking 

• Verzending van offertes en facturen 

• Verzekeringen 

• Controles in de boekhouding 

• (Afdelings)budgetten opstellen en bewaken 

• Verzorgen van de BTW aangifte 

• Afstemming met andere mensen/organisatieonderdelen en externen 

• Managementinformatie aanleveren 

 

Profiel 

Onze nieuwe collega is een gezellige, open en positieve medewerker met een servicegerichte 

instelling die betrokken is en grip heeft op de inkomsten en uitgaven van de club. Hij/zij heeft 

MBO+/HBO werk- en denkniveau. Hij/zij is nauwkeurig, betrouwbaar, integer en loyaal. 

 

Aanbod 

Sportclub Flik-Flak biedt jou een ruime inwerkperiode en jouw collega’s gaan je helpen om snel 

succesvol te worden en zelfstandig te kunnen werken. Daarnaast heeft werken bij een sportclub 

zo zijn voordelen!  

 

Solliciteren 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, vind je het leuk om bij een sportclub aan de slag te gaan 

en herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren!  

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van CV naar: PenO@flik-flak.nl 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy Vos-Scheepens, 

telefoonnummer (073) 611 12 70. 

 

Voor meer informatie over Flik-Flak kunt je terecht op www.flik-flak.nl 
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