
Regiobestuur zoekt: 

Secretaris (M/V) 
 Algemeen: 
De secretaris zorgt voor de communicatie vanuit het regiobestuur naar de groepen. Hij/zij stelt de agenda op voor de regioraad en 
nodigt alle groepen voor deze vergadering uit. Ook maakt hij/zij de notulen tijdens de vergadering. 

 

Hoofdtaken: 

 Je stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda’s op en verstuurt deze naar de plaatselijke groepen en de regio 
teams. 

 Je bereidt met de voorzitter de bestuursvergaderingen voor. 

 Je verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur. 

 Je draagt zorg voor de algehele verslaglegging en voor het onderhouden van de (deel)archieven van de regio. 

 Je zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden. 

 Je onderhoudt contacten met de andere regio’s en de landelijke Scoutingorganisatie. 

 Je voert mede het regiobeleid uit. 
 

Gewenst: 

 Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder. 

 Je bent lid van Scouting Nederland (of bereid dit te worden). 

 Je onderschrijft de doelstelling & huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

 Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen of bent bereid deze aan te vragen. 

 Je bent in staat beleids- en planmatig te denken en te werken. 

 Je beschikt over goede contactuele en schriftelijke vaardigheden. 

 Je bent bereid om, door middel van cursussen en training, meer deskundigheid te vergaren. 

 

Wij bieden: 

 De mogelijkheid om veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen. 

 De mogelijkheid om vele nieuwe personen te ontmoeten en contacten te maken. 

 Een prettige club mensen om je heen die allen maatschappelijk betrokken zijn. 

 Een nuttige en maar vooral ook erg leuke tijdsbesteding. 

 

Aanstelling / benoeming:  
De secretaris wordt benoemd door de regioraad, voor een periode van 3 jaar op voordracht van het regiobestuur. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 
10-20 uur per maand: 

 Deelnemen aan  8 bestuursvergaderingen en 2 regioraden per jaar. 

 Deelnemen aan landelijke functie gerelateerde activiteiten. 

 Deelnemen aan de forumdag. 

 Bezoeken regionale  activiteiten. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Reinold Mulder voorzitter regio het Gooi. 
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