
VOLLEYBALVERENIGING 

 

Functie-/taakbeschrijving secretaris. 
 

Taakomschrijving:  
We zoeken twee bij de vereniging betrokken secretarissen, die samen met de andere 
bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst 
van onze vereniging. 
 
Profiel: 

 Voelt binding voelt met de vereniging 

 Heeft plezier in 'pen en papier’  

 Is redelijk ordelijk  

 Vindt het leuk als spin in een informatieweb te fungeren  

 Een volleybalhart is een pré 

 handelt in het kader de aan hem/haar verdeelde taken zelfstandig en met eigen 

verantwoordelijkheid 

 voert werkzaamheden, die in verband met het niet regelmatig voorkomen en niet in de 
functieomschrijving zijn beschreven maar echter toch tot de functie behoren, uit 

 

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden: 

 Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijkse bestuur van de 
vereniging en heeft uit dien hoofde alle bevoegdheid wat van belang is voor de 
volleybalvereniging. 

 Vormt samen met de voorzitter, penningmeester en de voorzitters van de verschillende 
commissie het Algemeen bestuur van de vereniging en heeft uit dien hoofde alle 
bevoegdheid wat van belang is voor de volleybalvereniging 

 Is in samenwerking met de overige Dagelijks bestuursleden verantwoordelijk voor het 
totale volleybalbeleid en het bewaken van de statuten. 

 Is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande correspondentie. 

 
Hoofdtaken: 

 Oproepen van bestuursvergaderingen (Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur) en de 
Algemene Ledenvergadering 

 Notuleren van de hierboven genoemde vergaderingen. 

 Opstellen van agenda 

 Verzamelen onderdelen en opstellen van het jaarverslag 

 Verzorgen, verdelen en/of afhandelen van post 

 Verzorgen van verenigingsarchief 

 Verzorgen van correspondentie 

 Aanspreekpunt voor leden 

 Aanspreekpunt voor potentiële leden 

 In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen en besturen van de 
volleybalvereniging 

 
 



VOLLEYBALVERENIGING 

Benodigde tijd: 

 8 x per jaar Dagelijks Bestuursvergadering 

 2 x per jaar Algemeen Bestuursvergadering 

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering 

 

Meer informatie: 

Stuur dan even een mailtje naar Secretariaat Reflex secretariaat@reflexkampen.nl  

mailto:secretariaat@reflexkampen.nl

