Taakomschrijving secretaris
Zoals omschreven in het huishoudelijk reglement:
1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt
de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene
Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering
zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de
behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na,
eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur
aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen
werd besloten.
3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende
stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige
verzending daarvan.
4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur
gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden
onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en
afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor
de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
.
6. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden
en door andere maatregelen zorgvoor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd
lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.
7. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel
33 van de statuten kan worden uitgebracht.
8. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van
het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en
verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens
een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.
Persoonlijke aanvulling
Het doorsturen van inkomende post of e-mail naar de juiste persoon of commissie.
Het archiveren van stukken.
Het bijhouden van een overzichtelijke back-up op de computer.
De inkoop van materiaal benodigd voor de functie.
Vaak eerste aanspreekpunt voor mensen die via post of mail reageren.
Eerste aanspreekpunt van de Raad van Beheer
Beslissingsbevoegd als lid van het dagelijks bestuur
Bemannen van het secretariaat tijdens verschillende activiteiten.

