Vacature Secretaris Bestuur
Functieomschrijving
Als secretaris draag je zorg voor het beheren van het secretariaat van een bloeiende
vereniging van ca. 250 leden. Samen met de voorzitter, de penningmeester en de
bestuursleden JBVA, Opleidingen, Strandveiligheid en VW&C geef je bestuurlijk
leiding aan de MRB. Je houdt overzicht en activeert bestuursleden waar nodig.
Daarbij is de jaarplanning waar jij verantwoordelijk voor bent een belangrijk
sturingsinstrument. Het bestuur vergadert maandelijks, daarnaast is je aanwezigheid
gewenst tijdens ledenvergaderingen (2x p.j.), vergaderingen met de Raad van Advies
en Toezicht (2x p.j.) en externe overleggen (andere reddingsbrigades, gemeente
etc.).
Waarvoor ben je verantwoordelijk?
 Beheren administratie van de MRB (excl. de financiële administratie);
 Verzorgen
correspondentie
met
uitzondering
van
gedelegeerde
correspondentie;
 Opstellen agenda's van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 Toezenden van de vergaderstukken en de verslagleggingen;
 Bijhouden archief alsmede de taakinhoudelijke aansturing van leden die in het
kader van bestuursondersteuning daarin een taak vervullen*;
 Bijhouden ledenadministratie alsmede de taakinhoudelijke aansturing van
leden die in het kader van bestuursondersteuning daarin een taak vervullen**;
 Coördineren van het jaarverslag van het bestuur;
 Opstellen van de jaarplanning van het bestuur;
 Administratief ondersteunen van de overige bestuursleden;
 Meedenken in de ontwikkelingen binnen de Monsterse Reddingsbrigade.
*Het archief wordt momenteel niet beheerd door een door het bestuur aangesteld persoon.
**De ledenadministratie wordt gedaan door de ledenadministrateur.

Welke kwaliteiten zijn wenselijk?
 Je durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt zelfstandig werken;
 Je hebt affiniteit met (het werk van) de MRB of wil deze affiniteit ontwikkelen;
 Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor taal;
 Je hebt enkele avonden per maand de tijd en deelt voorts de eigen tijd in;
 Je bent handig met Office en kan werken met een Webbased programma.
Wij bieden je verder een leuke functie binnen een jong, doch ervaren bestuur,
waarbij teambuilding een belangrijk speerpunt is. Je kunt dus altijd rekenen op
ondersteuning van de overige bestuursleden.
Ben jij de versterking die wij zoeken?
Dan gaan we graag met je in gesprek. Stuur een mailtje naar het bestuur via
bestuur@rbmonster.nl en we nemen contact met je op. De functie is per 01-01-2022
vacant.

