Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Janskerkhof 28a
3512 BN UTRECHT
tel: 030 - 231 53 91
fax: 030 - 231 82 81
e-mail: info@santiago.nl
ING: IBAN: NL41INGB0005151146
Rabo: IBAN: NL53RABO0303573917

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is op zoek naar een

secretaris m/v
vrijwilligersfunctie

Als bestuurslid bepaal jij mee het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten het Genootschap
zal promoten en uitvoeren. Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
Je bepaalt mee het beleid van het Genootschap en samen met de voorzitter bereid je de
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor en doet daarvan verslag. Daarnaast
bewaak je de zittingstermijnen van de bestuursleden, de regiocontactpersonen en de voorzitters van de
werkgroepen. De afhandeling van de correspondentie (meestal per e-mail), het samenstellen van het
jaarverslag en het beheer van het archief, zijn taken die ook bij deze functie horen. Zoals de andere
bestuursleden onderhoud je contact met enkele regio’s en werkgroepen.
Wij ben jij?
• Je hebt bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
• Je bent ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en een echte verbinder.
• Je kunt uitstekend samenwerken en bent communicatief vaardig in woord en geschrift.
• Je spreekt duidelijk verwachtingen uit over wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie, en durft
dit te bewaken.
Wij bieden jou
Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden en/of te verdiepen en een kans om je kwaliteiten in
te zetten voor het Genootschap. Je reis- en onkosten worden vergoed.
Geïnteresseerd ?
Voor meer informatie: Peter Hesseling, voorzitter, tel. 0878756243 Wil je solliciteren? Dan graag voor
25 juli 2018 een e-mail voorzien van een kort cv en motivatie naar: voorzitter@santiago.nl
Procedure
Na ontvangst van de sollicitatie heb je een gesprek met de voorzitter samen met enkele andere
bestuursleden. Als blijkt dat er een klik is, dan word je kandidaat-bestuurslid. Na een periode van
meelopen met het bestuur en vertrouwen in elkaar, draagt het bestuur je, tijdens de Algemene
Ledenvergadering, voor als bestuurslid .

