Functieprofiel secrretaris – vrijwillige fun
nctie
Vogelop
pvangcentrrum Midden
n‐Nederlan d
Jaarlijks vinden vele
e duizenden vogels
v
hun w
weg naar het Vogelhospitaal Naardeen. Van hele
e jonge
roodborrstjes tot imp
posante haviken. Allen hhebben ze om
m wat voor reden dan oook verzorgin
ng nodig.
Dit kan vvariëren van
n een beetje rust en wat te eten tot medische ingrepen en ddagelijkse verzorging
van de kkwetsuren. Niet
N alleen het daadwerkkelijke verzo
orgen van de
e vogels en hhet schoonho
ouden
van hun verblijven behoort
b
tot de
d taken vann onze vrijwilligers. Het hospitaal woordt grotend
deels
door vrijjwilligers gedreven; ook
k het bestuurr bestaat geh
heel uit vrijw
willigers.

Functieprofiel
De secreetaris houdt samen
s
met de
d andere beestuursleden
n het reilen en
e zeilen vann het Vogelho
ospitaal
in de gatten. De werkkzaamheden zoals hieronnder beschre
even, beslaan
n ongeveer 110 uur per maand.
m

Werkzaaamheden


B
Bewaking stiichtingsdocu
umenten



B
Bewaking termijnen van geldigheid vvergunningen
n en licenties e.d.



O
Organisatie en
e voorbereiden bestuurrsvergaderin
ngen.



V
Verzorgen en verspreide
en bestuurssttukken (notu
ulen / actiepuntenlijst / bbesluitenlijst)



A
Archivering

Persoon
nsprofiel


JJe bent precies en secuur in je werk.



JJe hebt een eigen
e
stem binnen
b
het bbestuur.



JJe hebt basisskennis van en
e vaardigheeden met computers.



JJe bent ’s avonds beschikkbaar voor vvergaderinge
en.

Enthoussiast geworrden?
Het Vogeelasiel is flink in bewegin
ng, en een gooed en stevigg bestuur is daarvoor
d
vann groot belan
ng. Lijkt
het je leuk om op deeze manier betrokken te zijn bij het wel
w en wee van de vogelss en een bijdrage te
leveren aaan de verdeere professio
onalisering e n profileringg van het opvvangcentrum
m, neem dan gerust
eens con
ntact op mett Kees Tegelb
berg, waarneemend voorzzitter van hett bestuur, teel. 06‐ 53473
3493 of
per mail voorzittter@
@vogelasiel.nl. Het bestuuur komt 8x per jaar bij elkaar.
e

Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving

