
MEDEWERKER INFOBALIE/FINANCIELE ADMINISTRATIE (16-20 uur per week) 
 
Organisatie-informatie 

Flik-Flak is een sportclub waar ontwikkeling, plezier en zelfbewustzijn centraal staan. Wij 
willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van de gymnastische sport in de breedste zin 
van het woord. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen organiseren we (samen 
met andere partijen) activiteiten en evenementen binnen de aandachtsvelden Sport, 
Gezondheid en Educatie. Flik-Flak biedt een breed programma met turnen, trampoline 
springen, acro, dans en meer. Daarnaast organiseert Flik-Flak allerlei evenementen 
waaronder wedstrijden, culturele dagen, gezondheidsmarkten, (sport)kampen en 
voorstellingen. 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. 

Doel van de functie 
Als onderdeel van het Infobalie team ben je (mede)verantwoordelijk voor het beantwoorden 
van gestelde vragen en de uitvoering van verschillende administratieve taken. Jij gaat je 
vooral bezig houden met de uitvoering van de financiële (leerlingen)administratie van de 
club. 

Taken 

• Telefoonbeantwoording, ontvangst van gasten, informatie verstrekking aan sporters, 
ouders van sporters, huurders en andere bezoekers van Flik-Flak en  andere 
voorkomende werkzaamheden. 

• Incasseren van contributie- en selectiekosten, debiteuren- en 
crediteurenadministratie in softwarepakket All United, verwerking inkoopfacturen en 
verkoopfacturen, bewaking afdelingsbudgetten en kas- en bankverwerking. 

Profiel 
Wij zijn op zoek naar een positief persoon met een servicegerichte instelling die betrokken is 
bij de sportclub en grip heeft op de financiele leerlingenadministratie. Je hebt MBO+/HBO 
werk- en denkniveau en bent nauwkeurig, betrouwbaar, integer en loyaal. Je hebt een goede 
kennis en beheersing van MS Office en bent gewend om met computers te werken. 

Aanbod 
Sportclub Flik-Flak biedt jou een ruime inwerkperiode en het team gaat je helpen om snel 
succesvol te worden en zelfstandig aan de slag te gaan. De dagen en tijden waarop jij aan 
de slag gaat binnen de club worden in onderling overleg vastgesteld.  Betaling is conform de 
standaarden van de sportclub, je mag gratis sporten en hebt gratis toegang tot 
evenementen.  

Solliciteren 
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 jouw CV inclusief een korte motivatie, uiterlijk 1 november 2022 naar PenO@flik-
flak.nl. 


