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Functiebeschrijving Secretaris Vereniging Shantykoor Almere  

(versie: 16-01-2020) 

 

Plaats in de organisatie: 

 Bestuurslid 

Taken en Verantwoordelijkheden:  

 Verzorgt en verwerkt de binnengekomen en uitgaande post/mail van het 
bestuur en maakt hiervan melding in de bestuursvergadering 

 Schrijft de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene 
ledenvergadering uit 

 Notuleert de bestuurs- en Algemene ledenvergaderingen en doet het verslag 
hiervan toekomen aan de leden van het bestuur en ook de leden van de 
vereniging 

 Zorgt in samenwerking met de leden van het algemeen bestuur voor een 
agenda van bestuurs- en algemeneledenvergadering 

 Maakt i.s.m. de bestuursleden de vergaderjaarplanning, en het jaarverslag 
van het bestuur en regelt de zaken rondom de algemene leden-
vergadering, zoals 

* het huren van zaalruimte 
* inleveren jaarverslagen door commissievoorzitters 
* publiceren van datum, plaats, tijd van de Algemene ledenvergadering 
* publiceren verslag van de vorige vergadering 
* publiceren van voorstellen, jaarverslagen voor de Algemene   
ledenvergadering 
* publiceren van de notulen en besluiten van de gehouden Algemene 
ledenvergadering 

 Ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de vereniging 
 Is verantwoordelijk binnen het bestuur voor het naleven van statuten en 

reglementen 
 Helpt mee met het werven van commissieleden 
 Brengt genomen besluiten ter kennis aan de leden via de site van de 

vereniging 
 Helpt mee met verenigingsactiviteiten 
 Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid 
 Heeft tekenbevoegdheid 
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Functie-eisen: 

Kennis: 

 Kennis van de vereniging organisatiestructuur 
 Kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
 Kennis en affiniteit met kennis en affiniteit met muziek en specifiek Shanty 

liederen. 
 Kennis van tekstverwerking 
 Bij voorkeur enige kennis van beleidsvorming 

 
Vaardigheden: 

 Bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring 
 Goede sociale en contactuele vaardigheden 
 Onderhoudt goede contacten met de medebestuursleden 
 Accuratesse en stiptheid 
 Enige administratieve ervaring 
 Teamwerker 

 
 

Tijdsbesteding: (tijdsbestedingis indicatief, kan obv situatie hoger/lager uitvallen)  

 Bestuursvergadering per maand 
o Vergadering    2   uur 
o Voorbereiding    3   uur 

 
 Algemene Ledenvergadering 

o Vergadering    2   uur 
o Voorbereiding    3   uur 

 
 Externe contacten 

o Locatiebezoek    0    uur 
o Telefonische contacten   4    uur 

 
 Mail/Correspondentie per week    4   uur 

 

Totaal: 276 uur is ca. 5 uur per week 
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