De Volksuniversiteit Gouda zoekt een
Secretaris
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.
Zij doet dit door het aanbieden van laagdrempelige cursussen, workshops en lezingen.
Deze vindt u terug in het zeer gevarieerde en brede cursusprogramma.
De organisatie van de Volksuniversiteit Gouda bestaat uit een bestuur, administratie en
coördinatoren die het programma in grote zelfstandigheid voorbereiden.
Het team van de Volksuniversiteit Gouda bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers en ruim 60
docenten.
Ter versterking van ons bestuur zoeken wij een secretaris.
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 maandelijkse overleg, opstellen van de
agenda en maken van het verslag
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 warm loopt voor de doelstelling en activiteiten van de Volksuniversiteit en
die bij voorkeur bekend is met het werken in een vrijwilligersorganisatie.
U hebt een servicegerichte instelling, die zijn/haar kennis en expertise wil inzetten bij
onze organisatie. Met uw goede contactuele vaardigheden bent u bij de Volksuniversiteit Gouda
op de juiste plaats.
Wat bieden wij?
Wij bieden fijn bestuurswerk binnen een vrijwilligersorganisatie met een gezellige sfeer. Speciale
faciliteiten voor deelname aan cursussen, workshops en lezingen en diverse activiteiten met het
vrijwilligersteam.

Hebben wij uw interesse gewekt? Dan kunt u dit via een e-mail met CV kenbaar maken bij
Marianne van den Haak, info@volksuniversiteitgouda.nl
Als u vooraf meer informatie wilt, kunt u bellen met:
Lennart Boot
06 4139 9867 (penningmeester)
Jeannette Vlugt
06 1013 1178 (cursuscoördinator)
Een kennismakingsgesprek zal o.a. gevoerd worden door Wijnand Scholtens, voorzitter.

