Stichting Atletiek Evenementen Hilversum zoekt een nieuwe secretaris
De Stichting bestaat sinds 2010 en organiseert de Hilversum City Run (HCR).
De HCR is met 8.000 deelnemers het grootste (loop) evenement in de regio. De Stichting
heeft een nauwe relatie met de Gooise Atletiek Club (GAC).
Het evenement wordt georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers onder de
bezielende leiding van een parttime directeur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor dit
jaarlijkse evenement en bestaat uit 4 personen.
Vanwege het vertrek van de secretaris zijn wij met ingang van 1 februari 2020 op zoek naar
een nieuwe secretaris.
Taken
De secretaris stelt samen met de overige bestuursleden het beleid vast. Is verantwoordelijk
voor het voorbereiden van bestuursvergaderingen, in overleg met de voorzitter. Zorgt voor de
juiste verslaglegging en dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Houdt toezicht op de
bestuurlijke werkzaamheden en de houdt de bestuurlijke regels in de gaten. Daarnaast zorgt
de secretaris voor een juiste archivering van bestuursdocumenten en contractbeheer.
De secretaris is, net als de rest van het bestuur, vrijwilliger, heeft affiniteit met atletiek in het
algemeen en de loopsport in het bijzonder en voelt zich betrokken bij de organisatie. De
wekelijkse belasting van deze functie komt neer op 2 à 3 uur.
Profielschets
Als secretaris ben je het ‘geheugen’ van de organisatie en heb je plezier in het zijn van de spil
van de organisatie. Om bovenstaande aspecten in de functie als secretaris succesvol te
kunnen vervullen, zoeken wij iemand die:
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minimaal hbo- werk- en denkniveau bezit
sterke communicatieve vaardigheden heeft
accuraat, flexibel en stressbestendig is
betrouwbaar en discreet is
ordelijk is en overweg kan met de computer en expert is in Google drive
hoofd-, en bijzaken kan onderscheiden
contactuele vaardigheden bezit
met de andere bestuursleden en directeur als team kan opereren
woonachtig is in de regio ’t Gooi
Lid van de Gooise Atletiek Club (optioneel maar wenselijk, om de goede onderlinge
samenwerking te bevorderen)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dirk Fabels, via
d.fabels@stahilversum.nl
Reageren
Bij interesse verzoeken wij u een mail, voorzien van motivatie en CV, te sturen naar:
d.fabels@stahilversum.nl.

