
 
Dutch Business Round Table 

 

Penningmeester DBRT Zurich 
 
Wil jij samen met vijf andere enthousiaste bestuursleden het Nederlands zakelijk netwerk in kanton 
Zurich aansturen? 
Ben je financieel goed aangelegd? 
Vind je het leuk om met andere mooie, gezellige, informatieve evenementen te organiseren? 
Wil je je eigen zakelijk netwerk in kanton Zurich uitbreiden? 

Dan is deze functie misschien iets voor jou !! 

Laat ons het weten en we nodigen je graag uit voor een gesprek  
 
Dutch Business Round Table (DBRT) is in 1995 ontstaan vanuit de toenmalige Nederlandse Kamer van 
Koophandel in Zwitserland. Een netwerk van en voor Nederlandse professionals en bedrijven in 
Zwitserland, met als missie het verbinden en versterken van hun positie op zakelijk en sociaal vlak. 
Hiermee stimuleren wij het succes van Nederlanders in Zwitserland 

Voor onze vereniging zijn we op zoek naar een enthousiaste penningmeester die in het bestuur ervoor 
zorgt dat de financiële huishouding in orde is en blijft.  

Samen met vijf overige bestuursleden ben je verantwoordelijk voor het beleid van de DBRT Zürich. 
Met 300+ betalende leden de grootste DBRT van Zwitserland.  

Startdatum: Per direct of in overleg (uiterlijk November 2022).  

Jouw profiel:  
● Je hebt een financiële achtergrond en ziet het als een uitdaging om al de financiële zaken van 

een vereniging te beheren 
● Je hebt een gezonde Hollandse instelling om rationeel prijs versus kwaliteit af te wegen 
● Van nature ben je goed in het managen van risico’s  
● Je vindt het leuk om evenementen te organiseren  
● Je bent een echte teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 
● Je begrijpt wat het inhoudt om in een verenigingsbestuur plaats te nemen 
● Bereidheid om de functie in principe tenminste voor 3 jaar uit te oefenen  
● Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk 

 
Taken en verantwoordelijkheden:  

● De boekhouding (Clubdesk) 
● Collecteren ledenbijdragen 
● Financiële planning 
● Financiële controle van evenementen inclusief contracten  
● Bankrelaties, betalingen en ontvangsten beheren 
● Relatie met de kascommissie en sponsoren (voor de financiële zaken) 
● Jaarlijks: de jaarrekening opmaken, presenteren tijdens ALV en belastingaangifte 

 
Geïnteresseerd! Stuur een  e-mail met je cv naar secretaris-zurich@dbrt.ch 

 


