
 
 

 

Het DACT-bestuur is op zoek naar een algemeen bestuurslid. DACT is een snel groeiende 

vereniging en telt meer dan 700 leden. Voor en door treasurers is ons motto. 

Vacature Bestuurslid DACT 
 

De rol van het bestuur is strategisch en beleidsvormend. Bestuursleden treden in 

beginsel aan voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Het bestuur vergadert circa 5 

keer per jaar. De vergaderingen zijn deels fysiek en deels via een conference call. Het 

bestuur wordt benoemd door de ALV.  

 

De DACT kent een Raad van Advies die voor het bestuur een klankbordfunctie vervult en 

waarmee in ieder geval 2 x per jaar gezamenlijk wordt vergaderd. Als lid van het bestuur 

ben je betrokken bij de lopende zaken en word je actief lid van een commissie en/of 

werkgroepen.  

 

DACT is een inclusieve vereniging die ruimte biedt aan iedereen om samen te werken 

aan een sterke vereniging. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, 

talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid of achtergrond mee. We 

nodigen met name jonge leden uit om op deze functie te solliciteren. Je bent van harte 

welkom en verder vragen we dat je: 

 

● lid bent van de vereniging;  

● strategisch en in hoofdlijnen kunt denken;  

● het leuk vindt om mee te denken over de ontwikkeling, de activiteiten en de rol 

van de DACT en daaraan ook actief wilt meewerken;  

● werkzaam bent in een treasuryfunctie (echter niet bij een op de treasury-branche 

gerichte toeleverancier);  

● minimaal 3 jaar ervaring hebt met Corporate Finance, Treasury Operations en 

Financial Risk Management (zie ook de Rol van de Treasurer);  

● het interessant vindt om alle ontwikkelingen op treasury-gebied in de gaten te 

houden en hebt affiniteit met overkoepelende verenigingsvraagstukken; 

● tijd vrij kunt maken om deel te nemen aan de belangrijkste 

verenigingsactiviteiten zoals de ALV, de Treasury Beurs, de DACT Academy en de 

Summer Conference en de vergaderingen van Raad van Advies. 

 

Wil je meer weten of ben je beschikbaar voor deze functie? Stuur een email of bel met 

Milena Babovic, 06-49806179. Of spreek één van de leden van het DACT-bestuur tijdens 

de DACT Targets Meeting op 9 februari 2023.      

Zie ook https://www.dact.nl/over-dact/bestuur/  
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The DACT Board is looking for a new Board Member. DACT is a fast-growing Association 

with more than 700 members. Our motto is ‘for and by treasurers’.  

DACT Board Member vacancy 
 

The Board has a strategic and policy-making role. Board members normally take office 

for three years and are electable once. The Board meets about 5 times a year. Meetings 

take place face-to-face or by conference call.  The Board is appointed at the Annual 

General Meeting.  

 

DACT has an Advisory Board which plays a sounding-board role, with a joint meeting 

being held at least twice a year. As a Board member, you are involved in day-to-day 

activities as well as being an active member of a committee and/or working groups.  

 

DACT is an inclusive organisation, providing room for everyone to collaborate in building 

a strong Association. Talent as the basis, diversity as a strength. Alongside your qualities, 

talent and motivation, you bring with you your age, orientation or background. We are 

inviting young members in particular to apply for this role. You are very welcome; we 

also ask that you: 

 

● are a member of the Association;  

● are able to think strategically and see the bigger picture;  

● enjoy contributing ideas on the development, activities, and role of DACT and 

want to play an active part in them;  

● are employed in a treasury function (but not by a supplier focused on the 

treasury sector);  

● have a minimum of 3 years’ experience in Corporate Finance, Treasury 

Operations or Financial Risk Management (see also the Role of the Treasurer);  

● are interested in keeping abreast of all developments in the treasury field and 

have an affinity with general Association issues;   

● are able to dedicate time to participating in the most important of the 

Association’s activities such as the Annual General Meeting, the Treasury Fair, 

DACT Academy, the Summer Conference and the Advisory Board meetings.   

 

Would you like more information or are you available for this function? Send an e-mail 

or call Milena Babovic on 06-49806179. You can also speak to one of the DACT Board 

members during one of the upcoming DACT events.        

See also https://www.dact.nl/over-dact/bestuur/  
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