
 
 

 

VACATURE SECRETARIS BESTUUR 
 
Datum: april 2020  
 
Stichting Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden (www.leergeldarnhem.nl) zoekt een onbezoldigd 
secretaris voor haar bestuur. Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die in de stad en regio Arnhem 
sociale uitsluiting wil voorkomen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De 
beoogde secretaris is medebestuurslid maar zorgt ook voor de aansluiting met de 
uitvoeringswerkzaamheden waarbij hij/zij nauw overleg voert met de coördinator. In deze rol is een 
overview over de organisatie noodzakelijk en ook het leggen van verbanden tussen de verschillende 
activiteiten binnen de stichting. 
 
Profiel secretaris: 

 Heeft kennis van de problematiek van de doelgroep van Leergeld 
 Heeft ervaring met werkprocessen in een vrijwilligersorganisatie 
 Heeft bestuurlijk inzicht/ervaring en kan goed bestuurs- en uitvoeringstaken scheiden en 

onderscheiden 
 Kent en/of participeert in relevante netwerken 
 Is communicatief vaardig 
 Is oplossings-/resultaatgericht en ingesteld op samenwerking (intern en extern) 
 Is computervaardig en beheerst de Nederlandse taal t.b.v. interne en externe berichtgeving 

aan diverse typen betrokkenen 
 Is bereid om mee te denken en een bijdrage te leveren aan het beleid van de Stichting 

  
Taken en verantwoordelijkheden secretaris: 

 Voorbereiden van bestuursvergaderingen, waar nodig in samenwerking met de coördinator 
en in overleg met de (vice-)voorzitter, 

 Verslaglegging van bestuursvergaderingen, voor zover niet uitgevoerd door (een 
medewerker van) het bureau, 

 Controleren van de voortgang in de uitvoering van bestuursbesluiten 
 Samenstellen van bestuurlijke verantwoordingsdocumenten, w.o. secretarieel jaarverslag, 

verantwoording van subsidies aan gemeenten, Leergeld Nederland, Fondsen en andere 
donateurs 

 Onderhouden van contacten met de Vrienden van Leergeld, in samenwerking met andere 
bestuursleden 

 Zorgdragen voor externe correspondentie naar diverse instanties 
 Zorgdragen voor het archief van de Stichting 
 Vertegenwoordigen van de Stichting in diverse netwerken, in overleg en afstemming met 

andere bestuursleden 
 
De uitvoering van taken vindt plaats in nauw overleg met de (vice) voorzitter van LGA en de 
coördinator van het bureau.  



Meer informatie over de vacature  wordt graag gegeven door de voorzitter van Stichting Leergeld 
Arnhem Renkum Rheden; Dick van der Meer telefoon 06 51760742.   
 
Uw motivatie en curriculum vitae kunt u eveneens richten aan Dick van der Meer; email 
dvdmeer@intermeer.nl 
 

Kandidaten kunnen tot 1 juni 2020 reageren.  
 


