
Ben jij  enthousiast en ondernemend, kan je begrijpelijk communiceren en zaken op schrift stellen en 
ben je niet bang voor een stukje eigen verantwoordelijkheid? Heb je een goed organisatievermogen, 
kun je goed plannen en heb jij een helikopterview? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
s.v. TEC is op zoek naar een secretaris. De aankomende ALV op 23 maart 2018 stopt de huidige 
secretaris. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere 
bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van 
onze vereniging. Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur. 
 
Taken:  

 Het deelnemen en notuleren van bestuursvergaderingen 

 Het uitvoeren van de verenigingsadministratie (m.u.v. de ledenadministratie en financiële 
administratie) 

 Het plannen en organiseren van vergaderingen 

 Het fungeren als mailadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de mailingen 
naar de personen en/of de organen voor wie deze mail bestemd is. Er tevens op toezien dat 
deze mails worden behandeld i.s.m. het wedstrijdsecretariaat 

 Het behandelen van ingekomen stukken 

 Verzorgen van alle inkomende en uitgaande post 

 Het voeren van de dagelijkse correspondentie van de vereniging 

 Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en 
periodieke bestuursvergaderingen 

 Draagt zorg voor de presentielijst bij de algemene ledenvergaderingen 

 Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de openstaande actielijst voor de 
bestuursleden 

 Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het 
bestuur.  

 Het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals 
hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.  

 Het kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en 
andere bepalingen.  

 Het onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk 
overheidsinstanties).  

 Het zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.  

 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 16  tot 24 uur per week. 

Wie zoeken wij? 

 Je hebt bestuurlijke ervaring 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (eis van KNVB, licentie-eisen) 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

 In samenwerking met de stichting zorgdragen voor de licentie-eisen 

 Je hebt goede kennis van het MS office pakket 

 Je wilt graag bouwen, bent ondernemend, neemt veel initiatief en neemt mensen goed mee in 
veranderingen 

 Je hebt een goed organisatievermogen, helikopter-view en kan goed plannen 

 Je bent empathisch, integer en betrouwbaar 

 Je kunt goed luisteren  

 Je hebt een hoge eigen verantwoordelijkheid 

 Je dient een VOG-verklaring te kunnen afgeven 

 Woonachtig in Tiel en omstreken 
 
Informatie of interesse? 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de zittende (interim) voorzitter en secretaris, of stuur 

een email aan bestuursecretariaat@svtec.nl 


