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Nieuwe secretaris gezocht!   

Wil je als vrijwilliger een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven 
van kinderen met jeugdreuma? En ben jij een goede verbinder? Dan zoeken we jou! Voor het 
bestuur van de Jeugdreuma Vereniging Nederland zijn we op zoek naar een secretaris. 
  
Wie zoeken wij?  

• We zijn op zoek naar een spin in het web binnen het bestuur. Je bent goed in het 
verbinden van mensen  

• Je wordt blij van het bedenken en uitschrijven van beleid 
• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden  
• Je kunt gestructureerd en nauwkeurig werken en hebt oog voor detail  
• Je denkt en werkt op hbo-niveau  
• Je bent lid van de JVN of bereid dit te worden  

Wat zijn je taken?  

• Je steunt de voorzitter en andere bestuursleden bij het beleid van de vereniging en 
andere overkoepelende taken. Je draagt hierbij zorg voor de beleidsstukken.  

• Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van de statuten, regelementen en 
past die aan op de behoeften en ontwikkelingen van de JVN.  

• Je bereidt de algemene ledenvergadering samen met de andere bestuursleden voor en 
notuleert tijdens deze vergadering  

• Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie van de postbus en de secretaris-
inbox / e-mail  

• Af en toe kun je gevraagd worden de JVN te representeren bij vergaderingen en 
bijeenkomsten  

 
Als je je kandidaat stelt voor een bestuursfunctie doe je dat in principe voor een periode van 
minimaal 4 jaren (1 termijn). Als het bestuurswerk je bevalt, kun je na die periode jezelf voor 
nogmaals 2 termijnen kandideren.  

  
Wat krijg je ervoor terug? Een spilfunctie in het bestuur van een ambitieuze vereniging die zich 
hard maakt om Jeugdreuma op de kaart te zetten! Je draagt bij aan de continuïteit van de 
vereniging. Je vergroot je netwerk en je doet werk- en bestuurservaring op.  Bovendien kan je 
gratis opleidingen volgen bij PGO-support. En het allerleukst is dat je deel wordt van een 
enthousiaste groep vrijwilligers! 
   
Geïnteresseerd?    
Ben je geïnteresseerd in de vacature en zie je de rol van voorzitterschap bij de 
Jeugdreuma Vereniging Nederland voor ogen? Neem dan contact op met:  
vrijwilligers@jeugdreumavereniging.nl.    
   


