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PROFIEL SECRETARIS HOOFDBESTUUR 50PLUS 

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende 

aanvullende functie-eisen en taken. 

 

Algemeen 

De secretaris is verantwoordelijk voor administratie en archief, juridische organisatie en het 

Algemeen Secretariaat.  

De secretaris houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen 

het bestuur en de vereniging. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de 

voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, worden overlegd 

met het partijkantoor. 

 

Functie-eisen: 

• Heeft een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Is een kritische en onafhankelijke professional. 

• Heeft ervaring met het optimaliseren van processen. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. 

• Is integer en in staat om binnen bestuurlijke complexe situaties te opereren. 

• Beschikt over het nodige relativeringsvermogen en humor. 

• Is gericht op samenwerken en investeert in het opzetten en onderhouden van een intern 

en extern netwerk. 

• Nauwgezet en heeft oog voor details. 

• Uitstekende computervaardigheden en kennis van MS Office. 

• Goede kennis van de statuten en reglementen van 50PLUS. 

• Juridische kennis. 

• Capaciteiten om vraagbaak te zijn voor de leden. 

• Is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de 

vereniging te bewaken. 

• Probleemoplossend vermogen 

• Beschikt over voldoende tijd om taken naar behoren uit te oefenen 

• Houdt overzicht en kan goed luisteren 

• Straalt vertrouwen uit. 

• Weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Sterke strategische en analytische eigenschappen 
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Takenpakket: 

• Is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur. 

• Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvormingsagenda, zodat het 

Hoofdbestuur in staat is weloverwogen besluiten te nemen. 

• Adviseert het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten en de kansen en 

barrières bij de beleidsuitvoering en bewaakt de integraliteit van de bestuurlijke agenda. 

• Signaleert ontwikkelingen binnen de vereniging en adviseert het Hoofdbestuur over te voeren 

strategie. 

• Zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces (agendering, stukkenstroom, uitvoer besluiten) 

optimaal verloopt. 

• Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van 

bestuursbeleid. 

• Verantwoordelijk voor Beheer statuten en reglementen. 

• Verantwoordelijk voor Beheer Algemeen Secretariaat. 

• Verantwoordelijk voor medewerker(s). 

• Verantwoordelijk voor contracten en verzekeringen. 

• Verantwoordelijk voor e-mailadressen. 

• Verantwoordelijk voor beheer verenigingsarchief. 

• Verantwoordelijk voor communicatie met de afdelingen. 


