Functieprofiel Secretaris
Wil je naast je reguliere werkzaamheden daadwerkelijk impact maken met mooi
vrijwilligerswerk? Wij zijn voor onze stichting op zoek naar een nieuwe secretaris. Lijkt
dat je iets?
Lees dan verder en kijk of je je in de volgende punten herkent.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen van bestuur en Raad van
Toezicht;
Het notuleren van de vergaderingen van bestuur en Raad van Toezicht;
Controleren of besluiten/benoemingen in overeenstemming zijn met de statuten;
Het bijhouden van de administratie van de Kamer van Koophandel registratie;
Het opstellen en bijhouden van een roulatieschema voor de zitting van de
bestuursleden;
Het (digitaal) archiveren van de stukken van bestuur en Raad van Toezicht;

Algemene taken van het bestuur
•
•
•

•

Het samen besturen van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes in de breedste zin
van het woord;
Het samen dragen van de (financiële) verantwoordelijkheid van de activiteiten
van de stichting;
Het ontwikkelen van een strategisch en financieel beleid, zodanig dat
randvoorwaarden worden gecreëerd voor maatschappelijk ondernemerschap
en de doelstellingen van de organisatie behaald kunnen worden;
Het opstellen en monitoren van de KPI’s voor de Directeur/operatie o.b.v. het
door het bestuur opgestelde jaarplan/beleidsplan.

Wat wij ook belangrijk vinden
• Jij vindt ook dat ieder kind in Nederland een kinderfeestje voor zijn/haar
verjaardag moet kunnen vieren. Ook als het kind in armoede opgroeit.
• Je hebt de capaciteiten om in teamverband deze mooie rol op je te gaan
nemen.
• Je bent bereid (op onze kosten) een VOG aan te vragen.

Handig om te weten
We komen als bestuur 8 keer per jaar bij elkaar. Bij voorkeur op onze bezoeklocatie in
Amersfoort. Ook hebben we 4 keer per jaar een vergadering met onze Raad van
Toezicht.

Qua belasting verwachten we dat je gemiddeld 2 uur per week met deze taak
bezig zal zijn.
Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV met een kort mailtje
naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl.
Kijk op www.uitgesteldekinderfeestjes als je onze (financiële) jaarverslagen wilt inzien.
Feestelijke groet,
Team StUK

