Vacature secretaris dagelijks bestuur Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
Over de LBA
De LBA is de overkoepelende vereniging van de 6 volkstuinverenigingen in Leiden. De LBA
heeft als doel de tuinverenigingen binnen de gemeente Leiden te vertegenwoordigen en te
ondersteunen. De LBA huurt alle gronden rechtstreeks van de gemeente Leiden en geeft deze
door tussenkomst van de besturen van de volkstuinparken aan de leden in gebruik.
De LBA streeft de volgende doelstelling na:
● behartigen de belangen van gebruikers van volkstuinen;
● verwerft grond geschikt voor het stichten en verhuren van volkstuinen;
● Voorlichting geven over het tuinieren (op de volkstuin) als ontspanning.
De LBA tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van medewerking en steun van (lokale)
overheden, het geven van voorlichting, het samenwerken met verenigingen die een
overeenkomstig doel beogen en andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Kerntaken secretaris:
● het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging van
de gesprekken met externe partijen en beantwoording van ingekomen post;
● het controleren van de bestuurlijke regels;
● het voorbereiden van twee congressen per jaar in samenwerking met het dagelijks
bestuur;
● het bijhouden van het digitale archief;
● het schrijven van het bestuurlijk jaarverslag van de bond.
Naar wie zijn wij op zoek?
● plezier hebben in papier;
● hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
● kunnen schrijven van teksten;
● ordelijk zijn;
● overweg kunnen met de computer;
● contactuele vaardigheden;
● is beheerst, vriendelijk en evenwichtig;
● voelt zich op zijn gemak bij anderen en is sociaal en communicatief vaardig
● is optimistisch en enthousiast;
● heeft oog voor gevoelige kwesties en gevoelens van anderen;
● is accuraat en gedisciplineerd;
● is ambitieus in het werk;
● ervaring met besturen is een pré.

Procedure:
Mocht u interesse hebben in deze functie, dan kunt u zich aanmelden via het e-mail adres
secretaris@lba-leiden.nl met een korte motivatie. Elke kandidaat zal persoonlijk worden
uitgenodigd bij één van de maandelijkse LBA bestuursvergadering om kennis te maken en
wederzijds vragen te stellen. Wanneer de match positief is, zal je worden ingewerkt voor een
periode van 3 maanden, waarbij alle werkzaamheden de revu zullen passeren. Bij geschiktheid
zal je daarna de functie zelfstandig vervullen en verkiesbaar gesteld worden bij het
eerstvolgende congres van de LBA.

