
 
 

 

Vacature secretaris Stichting Judosport Oost (SJO) 

Alle leden van SJO hebben één gezamenlijke passie en dat is judoën. Misschien staat u er niet 

bij stil, maar dit gaat niet zonder de inzet van een aantal mensen die voor of achter de 

schermen als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Bent u actief betrokken bij onze club en vindt 

u het leuk om onder andere de correspondentie vanuit het bestuur te verzorgen? Lees dan 

snel verder. 

SJO zoekt per direct een actieve bestuurslid secretaris, met hart voor de club, op vrijwillige 

basis (ca. 4 uur per week vrij in te delen). SJO heeft een bestuur. Het bestuur, dat volledig uit 

vrijwilligers bestaat, wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester (vacant) en twee 

algemeen bestuursleden. 

Zo ziet uw bestuursfunctie eruit 

Als secretaris bent u een belangrijke schakel tussen het bestuur en de (ouders van) 

judoka’s/trainers. U fungeert als eerste aanspreekpunt van SJO en bent u onder andere 

verantwoordelijk voor alle communicatie van en naar de judoka’s en trainers.  

Als secretaris bent u tevens verantwoordelijk voor: 

• Het in overleg met de bestuursleden opstellen van de agenda voor de 

bestuursvergadering (1x per maand op een donderdag) en het versturen van de 

uitnodigingen voor de vergaderingen; 

• Het actief deelnemen aan bestuursvergaderingen en notuleert en verzorgt de 

actiepuntenlijst; 

• Het verzorgen van de correspondentie vanuit het bestuur; 

• Het ontvangen en verspreiden van correspondentie (mail en postbus); 

• Het eerste contact met het bondsbureau namens SJO.  

Competenties 

• Goede contactuele eigenschappen 

• Organisatorische vaardigheden 

• Werkt ordelijk en accuraat 

Heeft u vragen over deze functie, neem dan contact op met Richard Snippe, voorzitter 

Stichting Judosport Oost, te bereiken op 06- 21 28 74 31 of via voorzitter@judosportoost.nl 

Interesse? 

We nodigen u graag uit om te reageren. Stuur uw korte motivatie naar Tessa Pot, algemeen 

bestuurslid via sponsoring@judosportoost.nl o.v.v. vacature secretaris. 


