De Volksuniversiteit Gouda zoekt
De Volksuniversiteit Gouda biedt een gevarieerd en laagdrempelig cursusprogramma aan rond
thema’s als Taal, Culinair, Hobby & Vrije tijd, Kunst en Cultuur, Computer & Fotografie, Lifestyle
en Mens & Maatschappij.
Een klein team van enthousiaste vrijwilligers maakt dit werk samen met onze professionele
docenten mogelijk. Dit team van de bestaat uit 12 vrijwilligers en circa 60 docenten.
Jaarlijks bieden wij zo’n 150 verschillende programma onderdelen/cursussen. We bereiken
daarmee zo’n 1000 deelnemers uit Gouda en omgeving.
De Volksuniversiteit Gouda is een stichting die als doel heeft een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling, scholing en vorming van volwassenen in Gouda en omstreken.
De organisatie van de Volksuniversiteit Gouda bestaat uit een bestuur, administratie en
coördinatoren die het programma in grote zelfstandigheid voorbereiden.
Ter versterking van ons bestuur zoeken wij een

Secretaris (M/V)

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de secretaris bestaan o.a. uit:
• het mede bepalen van het door het bestuur te voeren beleid
• samen met de voorzitter voorbereiden van het maandelijks overleg, opstellen van de agenda
en maken van afsprakenlijsten
• het assisteren en vervangen van de voorzitter in voorkomende situaties
• het mede als aanspreekpunt fungeren bij contacten met collega-medewerkers en docenten
• het in afstemming met de voorzitter onderhouden van contacten met externe relaties en
instanties
• uitvoeren van het mediaplan (o.a. Nieuwsbrieven, advertenties, contacten met de pers,)
Wie zoeken wij
Wij zoeken iemand die warmloopt voor de doelstelling en activiteiten van de Volksuniversiteit en
die bij voorkeur bekend is met het werken in een vrijwilligersorganisatie.
Je werkt graag samen en hebt een servicegerichte instelling. Met goede contactuele
vaardigheden bent je dan bij de Volksuniversiteit Gouda aan het juiste adres.
Wat bieden wij?
Wij bieden fijn bestuurswerk binnen een vrijwilligersorganisatie met een gezellige sfeer. Speciale
faciliteiten voor deelname aan cursussen, workshops en lezingen.
Heb je vragen, bel gerust naar onze voorzitter: Wijnand Scholtens, tel. 06 4765 7973
Is je interesse gewekt? Stuur dan een e-mail naar wijnand.scholtens@volksuniversiteitgouda.nl
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