
 

 

Secretaris (bestuurslid) 
 

 

Doel 

De secretaris draagt zorg voor een efficiënt lopend secretariaat. Tevens is het doel van de functie het 
activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde functies.  
 

Plaats in de vereniging 

De secretaris is lid van het bestuur van Dalto. 

 

Functie-inhoud 

 Is aanspreekpunt/eindverantwoordelijke voor de volgende functies: 

Ledenadministratie, webteam, facilitaire zaken (kantine en materiaal), wedstrijdsecretariaat 

senioren en junioren, schoolkorfbal, einddag. 

 Het benoemen en begeleiden van de mensen die bovenstaande functies uitvoeren. 

 Is verantwoordelijk voor een efficiënt lopend secretariaat (het verzamelen, ordenen en op 

toegankelijke wijze opbergen van informatie). 

 Is het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor externen (KNKV, gemeente, andere 

verenigingen) en onderhoudt contacten met hen. 

 Neemt deel aan bestuursvergaderingen en aan de Algemene Leden Vergadering, verzorgt de 

agenda in overleg met de voorzitter, verstuurt de uitnodigingen en stukken voor 

vergaderingen, notuleert en zorgt voor verspreiding van de notulen. 

 Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. 

 Ontvangt en beantwoordt correspondentie en stuurt deze door naar de betreffende personen. 

 Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur. 

 Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan het KNKV. 

 Stelt het jaarverslag van het secretariaat op. 

 Verzamelt de jaarverslagen van de verschillende commissies. 

 Houdt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel actueel. 

 Houdt de naleving van de bestuurlijke regels in de gaten, zoals opgesteld in de statuten en in 

het Huishoudelijk reglement. 

 

Tijdsbesteding 

 Eén keer per drie weken een bestuursvergadering. 

 Per week een paar uur acties uitwerken/ e-mail beantwoorden. 

 

Geboden wordt 

 Ervaring op kunnen doen in een bestuursfunctie. 

 Een mooie samenwerking met de andere bestuursleden en veel contact met mensen binnen 

en buiten Dalto.  

 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve en contactuele vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 

 Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden. 

 Snel en accuraat rapporteren en maken van verslagen. 

 Is telefonisch en via e-mail goed bereikbaar. 

 Flexibele instelling en stressbestendig. 

 Leiding kunnen geven. 

 Overweg kunnen met de computer. 


