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Functieomschrijving
secretaris COC Noord-Holland Noord
Taken
Secretariële functie

schrijft de vergaderingen van het bestuur uit;

stelt in overleg met voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen op;

maakt van elke bestuursvergadering een verslag op, waarin opgenomen een
actiepuntenlijst;

beoordeelt de ingekomen post, handelt deze af in overleg met de voorzitter en/of de
penningmeester en/of agendeert deze post voor een bestuursvergadering;

voert de besluiten van het bestuur uit, tenzij de uitvoering aan een ander bestuurslid wordt
opgedragen;

stelt in overleg met de voorzitter en de penningmeester het jaarplan op;

stelt in overleg met de voorzitter en de penningmeester een jaarverslag op;

stelt in overleg met de voorzitter en de penningmeester de agenda voor de ALV op;

notuleert de jaarlijkse ALV;

is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur van COC Noord-Holland
Noord enerzijds en het bestuur en het kantoor van COC Nederland anderzijds;

houdt de ledenadministratie, voor zover dit niet gebeurt door COC Nederland (i.c. draagt
zorg voor het beheer van de leden- en mutatieoverzichten, die door COC Nederland worden
verstrekt) en draagt zorg voor de communicatie met COC Nederland over zaken
betreffende het lidmaatschap en het donateurschap van (potentiële) leden;

is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het abonnementenbestand van het
nieuwsbrief en het versturen daarvan

is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het bestand aan actieve vrijwilligers;

ziet erop toe dat de besluiten van het bestuur en de door de vereniging ondernomen
activiteiten niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging en van de federatie COC Nederland;

is verantwoordelijk voor het archief;

stelt ten behoeve van het archief jaarlijks een algemeen dossier samen van alle
administratieve bescheiden (met uitzondering van de financiële bescheiden en de
personeelsbescheiden);
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