
 

Penningmeester: Barry Bijleveld 

Wat houdt jouw functie in en hoe zien jouw dagelijkse werkzaamheden eruit? 

Als penningmeester van het 53e bestuur van Crime Does Pay ben ik verantwoordelijk voor alle 

geldzaken van de vereniging. In het begin van het jaar stel ik een begroting op, waarna ik elke maand 

een inkomsten en uitgaven overzicht maak. Verder houd ik mij bezig met de facturatie en het contact 

hierover met bedrijven en de betalingen van activiteiten etc. Tot slot maak ik aan het eind van het 

jaar een realisatieoverzicht waarin ik kan zien of de begroting uiteindelijk klopt en waar al dat geld is 

heengegaan. Op de twee Algemene Ledenvergaderingen speel ik ook een rol, want daar licht ik de 

overzichten toe aan de leden. Naast de ‘standaard’ bezigheden van de penningmeester worden aan 

het eind van het bestuursjaar de commissies verdeeld aan de nieuwe bestuursleden. In mijn geval 

ben ik onderdeel geworden van de Kascommissie en heb ik de Klankbordcommissie en de 

Eerstejaarscommissie onder mijn hoede genomen. Bij deze commissies stuurde ik aan en hielp ik de 

commissieleden waar nodig was. 

Waarom koos jij voor een bestuursjaar? 

In eerste instantie had ik het idee dat een bestuursjaar niet echt iets voor mij was omdat ik dacht dat 

ik het niet kon combineren met mijn hobby’s en school. Op studiereis werd ik door een aantal 

personen benaderd hiervoor, waaronder de toen der tijd huidige voorzitter. Toen ik hem dit uitlegde 

gaf hij als antwoord: ‘’Maar Bar, je bent al overal bij.’’ Hier had hij wel gelijk in en toen ging bij mij het 

balletje rollen. Na deze studiereis en andere activiteiten heb ik een enorm leuke groep mensen leren 

kennen en had het idee dat ik met een bestuursjaar nog meer leuke mensen zou ontmoeten 

waarmee ik de CDP-activiteiten zou kunnen delen. Naast dit aspect speelde ook mee dat ik wat meer 

voor de vereniging wilde betekenen in een wat formeler opzicht. Dat het leuk op mijn cv komt te 

staan en dat het een leuk zakcentje oplevert was ook een leuke bijkomstigheid, maar voor mij niet 

per sé leidend in mijn keuze. 

Wat was jouw uitdaging? 

Voor de sollicitaties had ik wel een voorkeur opgegeven voor de functie secretaris, maar tijdens mijn 

sollicitaties had ik best snel aangegeven dat ik elke functie wel prima zou vinden. Toch dacht ik dat ik 

omtrent geldzaken misschien niet de juiste zou zijn omdat ik nog geen ervaring mee had. Dus in het 

begin van het jaar vond ik het nemen van verantwoordelijk over het geld van de vereniging een best 

grote uitdaging. Toch kwam ik gaandeweg goed in mijn rol en merkte dat ik, gezien ik met vier 

meiden in het bestuur zit die graag van alles willen kopen, juist was voor de functie. 

Verder was dit het eerste jaar dat er een Eerstejaarscommissie was, die activiteiten voor eerstejaars 

organiseerden om hen wat sneller met elkaar in contact te brengen en het eerste studiejaar zo leuk 

mogelijk te maken. Ik zag namelijk dat de vereniging uit veel oudejaars bestond en mijn jaar niet heel 

actief was en wilde ervoor zorgen dat de vereniging weer vol zou lopen met nieuwe gezichten. De 

uitdaging met deze commissie was dat het de eerste keer was en dus niet gekeken kon worden naar 

voorgaande jaren. Verder was het wel een leuke uitdaging en is het een leuk eerste halfjaar 

geworden waarbij de meeste eerstejaars aardig enthousiast waren over CDP, dus naar mijn mening 

missie geslaagd! 

Wat was jouw mooiste moment? 

In eerste instantie zou ik zeggen onze eigen constitutieborrel, waar meerdere besturen heen 

kwamen om ons te feliciteren. Maar nu ik erover nadenk vond ik toch de introductieweek het leukst 

om bij te zijn als bestuur. Meerdere dagen hebben wij de nieuwe studenten van criminologie een 



 

kijkje kunnen geven in wie wij zijn als vereniging. In deze week hebben we veel nieuwe leuke mensen 

leren kennen, vele activiteiten kunnen organiseren en een aantal leuke feesten kunnen meepakken. 

Naast de introweek vond ik het hele jaar verder een geweldig leuk jaar. Vele uren in de 

bestuurskamer besteed aan vergaderingen, maar ook aan weekendrondjes en allerlei leuke verhalen 

van allerlei leden aangehoord die af en toe binnen kwamen wandelen. 

Wat maakt iemand een goede penningmeester volgens jou? 

Een goede penningmeester is naar mijn mening iemand die de mannetje staand weet te houden als 

het gaat om beslissingen over financiën. De penningmeester heeft het laatste woord als het gaat om 

geld en soms moet je beslissingen maken die, ondanks de leuke ideeën, niet tegenstrijdig zijn met 

wat de rest wilt. Zoals ik al eerder zei hoeft de penningmeester geen ervaring te hebben met 

financiën, alleen een beetje goed zijn in hoofdrekenen en het niet erg vinden van het omgaan met 

cijfers! 

Aan alle geïnteresseerde: pak deze uitdaging met beide handen aan! Naast dat dit goed op je CV 

staat, is het een jaar vol gezelligheid, leerzame momenten en CDP! Wat wil je nog meer? 

 


