De Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) is op zoek naar een enthousiaste

Secretaris LBA
Gemiddeld 10 uur per maand. Vrijwilligersvergoeding € 120,- per jaar.

Wat zijn je werkzaamheden als secretaris?
 Je maakt deel uit van het dagelijks bestuur.


In overleg met de voorzitter bereid je de maandelijkse bestuursvergaderingen voor.



Je informeert de voorzitter waar nodig betreffende zaken die de LBA op enigerlei
wijze aangaan.



Samen met het dagelijks bestuur bereid je de halfjaarlijkse brede algemene
ledenvergaderingen (congressen) voor.



Verder draag je zorg voor:




o

heldere verslaglegging van alle vergaderingen.

o

adequate informatievoorziening binnen de LBA.

o

een verslag van gesprekken met externe partijen.

o

het beantwoorden van post die bij de LBA binnenkomt.

o

het bijhouden van het digitale archief.

Je schrijft het bestuurlijk jaarverslag van de LBA.
Je let erop dat de bestuurlijke regels juist worden toegepast.

Wat vragen wij van jou?
● Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden.
● Je kunt helder en beknopt schrijven.
● Je werkt accuraat en netjes.
● Je kunt prima zelfstandig werken.
● Je kunt goed overweg met Word, Outlook, Excel en Gmail.
● Verder ben je sociaal en communicatief vaardig.
● Je hebt oog voor gevoelige kwesties.
Wat bieden wij jou?
 Je maakt deel uit van een enthousiast bestuur dat de ambitie heeft om de Leidse
tuinverenigingen goed op de kaart te zetten.


Je raakt op de hoogte van het reilen en zeilen bij de tuinverenigingen in Leiden.



Je krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk van mensen die actief met groen en
beleid bezig zijn, zowel landelijk als lokaal.



Je krijgt de mogelijkheid om je eigen visie over groen en volkstuinieren op de kaart
te zetten.



Een vrijwilligersvergoeding van € 120,- per jaar.



De mogelijkheid om als vrijwilliger cursussen in bestuurlijke vaardigheden en
natuurkennis te doen via AVVN en andere organisaties.

Enthousiast geworden over deze functie?
 Is deze functie iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar secretaris@lba-leiden.nl .
Je krijgt sowieso een uitnodiging om bij één van de maandelijkse LBAbestuursvergaderingen aan te schuiven om kennis te maken en te bezien of deze
functie iets voor jou is.


Wanneer het van beide kanten positief is word je verkiesbaar gesteld bij het
eerstvolgende LBA-congres in november a.s.



Je hoeft geen lid te zijn van één van de tuinverenigingen om deze functie uit te
oefenen.
Wanneer je interesse hebt, neem dan gerust contact op met secretaris@lba-leiden.nl.
Marina van Haselen (interim secretaris), tel: 06-10646409
Henk Boting (voorzitter), tel: 071-576 10 88 of e-mail: voorzitter@lba-leiden.nl



Voor meer informatie over de LBA: http://www.lba-leiden.nl/

