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‘Samen zijn we ZIGO!’ 
- sinds 1936 - 

 

 

 

 

 
Vacature: Secretaris 

 
Door mogelijke wisselingen van taken binnen het huidige bestuur zijn wij op zoek naar een 
nieuwe secretaris. Als secretaris ben je belangrijk voor de communicatie tussen het bestuur, 
leden en andere partijen. Ben je enthousiast en flexibel, kun je begrijpelijk communiceren en 
goed notuleren tijdens vergaderingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Taken 

De taken bestaan o.a. uit het opstellen van de agenda, verslaglegging van vergaderingen, 
opstellen en versturen van correspondentie richting leden, KNVB en andere partijen. Ook 
bereid je de Algemene Ledenvergadering voor met de overige leden van bestuur. Als 
secretaris ben je een onderdeel van het dagelijkse bestuur. 
 
Kennis en vaardigheden 
De volgende kennis en vaardigheden zijn hiervoor gewenst: 
* Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift. 
* Positieve en flexibele instelling. 
* Teamplayer. 

Hoeveel tijd ben je er aan kwijt: 
Als secretaris dien je er, tijdens het voetbalseizoen rekening mee te houden dat er 
regelmatig bestuursvergaderingen (1x of 2x per maand) plaatsvinden van ongeveer 2 uur. 
Deze vinden in de avonduren bij de vereniging plaats. Je werkt vervolgens de notulen uit. 
 
Vrijwel alle overige werkzaamheden kunnen vanuit huis plaatsvinden, op de tijd die jou het 
meest schikt. De inschatting is dat de overige werkzaamheden je ongeveer 5 uur per maand 
kosten. 
 
Je werkt dan ook nauw samen met de afdeling Voetbalzaken, die het wedstrijdprogramma, 
de indelingen en dergelijke regelt. 
 
Indien je belangstelling hebt of meer informatie wil ontvangen, kan je contact opnemen 
met: Arjan van Roessel, via: secretaris@vvzigo.nl.  

 

V.V. ZIGO (Zonder Inspanning Geen Overwinning) 

Beste leden van ZIGO, ouders van (jeugd)leden en andere die 

ZIGO een warm hart toedragen, om de club tot “overwinning te  

brengen” rekent de club op uw inspanning. Inspanning van 

iedereen is nodig om een hechte, gezellige en betaalbare club te 

zijn. Om te kunnen zijn (én blijven) waar ZIGO om bekend staat. 

Helpt u mee? 
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