VACATURE
De Stichting Running Blind is op zoek naar een:
bestuurslid Secretaris (slechtziend)
De Stichting Running Blind biedt mensen met een visuele beperking de gelegenheid
om (meer) te bewegen door hardlopen of Nordic Walking. Bewegen is voor iedereen
goed, maar van extra belang voor deze groep, omdat de conditie van blinden en
slechtzienden aantoonbaar te lijden heeft onder hun visuele beperking. De stichting
wordt bestuurd door mensen met een visuele beperking met ondersteuning van
zienden. Ook deze functie wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Voor het landelijk bestuur zijn we op zoek naar een slechtziende vrijwilliger, die
affiniteit heeft met de doelstellingen en activiteiten van Running Blind en het leuk
vindt om o.a. de administratie, correspondentie en archiefbewaking te verzorgen.
We zijn een snel groeiende stichting.
Wat bieden wij jou?
Een prettige, professionele en sportieve werksfeer, met gemotiveerde mensen, die
meer dan alleen voldoening geeft!

Belangrijkste taken,
•

Houdt de administratie, correspondentie en ledenadministratie bij
•

De afdelingen voeren een eigen ledenadministratie. De Stichting
ondersteunt de afdelingen hierbij.

•

Bereidt de vergaderingen van het landelijk bestuur voor i.s.m. de voorzitter

•

Schrijft verslag van de bestuursvergaderingen m.b.v. digitale aantekeningen

•

Stelt mede het jaarverslag op

•

Beheert de eigendommen van de Stichting (niet van het geld)

•

Schrijft donatie-en subsidieverzoeken, brieven, uitnodigingen etc.

•

Bewaart en bewaakt het archief, de digitale documenten en ziet toe op juiste
omgang met privacy gevoelige informatie

Functie-eisen:
•
•
•
•
•

Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Moet secuur en accuraat kunnen werken;
Je bent professioneel in de omgang en communiceert vanuit oplossingen
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Goed kunnen werken in teamverband.

Interesse? Reageer voor 1 mei 2017.

Meer informatie over Running Blind kan je vinden op www.runningblind.nl
Reacties op of vragen over de vacature kan je richten aan Kitt Bosman (vv)
(kittbosman@live.nl) of via vacatures@runningblind.nl
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