VACATURE | SECRETARIS JEUGDAFDELING
SEIZOEN 2020/2021

Het jeugdbestuur van FC Rijnvogels is per direct op zoek naar een secretaris voor de
jeugdafdeling. FC Rijnvogels is een voetbalvereniging in Katwijk met een kleine duizend leden. FC
Rijnvogels draagt de ambitie uit om alle jeugdselectieteams op eerste klasse niveau te laten spelen.
Maar daar bij de volgende missie nimmer uit het oog verliezend: plezier, prestatie en ontwikkeling
gaan in alle geledingen van de vereniging hand in hand. Samen en met elkaar! Als secretaris werk je
in een omgeving met veel enthousiaste vrijwilligers en binnen een afdeling waar nog veel rek in zit wat
mooie uitdagingen met zich mee brengt.

Functieomschrijving
De secretaris vormt tezamen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de
jeugdafdeling. Vanuit de functie houdt de secretaris zich bezig met beleid maken en dit (laten)
uitvoeren ten behoeven van FC Rijnvogels en het bewaken van het functioneren van de organisatie
en bijbehorende procedures.

Taken behorend bij de functie
- Bepaald mede het beleid van de jeugdafdeling;
- Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie;
- Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB;
- Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de
jeugdcommissie af;
- Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen
besluiten vast;
- Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q.
afgedaan;
- Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken;
- Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van de jeugdcommissie,
jeugdtrainers en leiders;
- Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd;
- Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering;
- Verzorgt het inschrijven van nieuwe jeugdleden, inclusief de intakebijeenkomst;
- Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter jeugd bij diens afwezigheid;
- De tijdsinvestering is ongeveer 3 tot 6 uur per week;
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Kim Feelders
Telefoonnummer: 0622517179
E-mail: jeugdbestuur@fcrijnvogels.nl

