Augustus 2019

Vacature Secretaris
Al enkele maanden wordt de functie van secretaris op ad interim basis ingevuld door Alexander
Drijver, en daar zijn we heel blij mee. We zijn nu op zoek naar een structurele oplossing. De komende
periode willen we met senioren en veteranen werken aan het vergroten van de waarde en
aantrekkelijkheid van onze vereniging. We zoeken daarom bij voorkeur een actief seniorenlid dat
graag een steentje bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging.
De rol van een secretaris is breed en heel divers. Er is voldoende ruimte om hier een eigen invulling
aan te geven. Als secretaris ben je in ieder geval verantwoordelijk voor het voeren van
correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en voor het notuleren van algemene
ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Tevens lever je een bijdrage aan een juiste
besluitvorming en afstemming met de andere commissies van de vereniging. Binnen de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de secretaris vallen nu de Communicatie Commissie Rococo
(verantwoordelijk voor o.a. de Scoop), de ledenadministratiecommissie en de op te starten
vrijwilligerscommissie. Je bent een van de contactpersonen van de KNHB, onder andere voor de
afhandeling van tuchtrecht maar tevens algemeen aanspreekpunt voor de vereniging.
Je werkt intensief samen met de penningmeester en voorzitter aan diverse onderwerpen. De
tijdbesteding als secretaris voor reguliere werkzaamheden is ca 4-8 uur per week, waarbij er een
hogere tijdsbesteding in de aanloop naar de ALV zit. Daarnaast zijn er diverse extra activiteiten die
mogelijk tijdelijk een hoger tijdsbeslag per week kunnen vergen.
Er is geen gewenst profiel voor deze rol, wel is het wenselijk om enige affiniteit te hebben met
juridische zaken en ervaring te hebben met beleidsvorming. Verder helpt het zeker als je zelf
hockeyt/hebt gehockeyd en als je de vereniging al een beetje kent.
Voor meer informatie over deze rol kun je contact opnemen met Bas Pietersen
(hp2020@roomburg.nl) of Alexander Drijver (secretaris@roomburg.nl).
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