
Het bestuur van buurt- en speeltuinvereniging De Indische Buurt (DIB) zoekt een secretaris,
een penningmeester en actieve bestuursleden.

Vacature Penningmeester:
Word jij wild van cijfers en administratie? Kom dan het bestuur van DIB versterken!

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijkse bestuur van
een organisatie. Je regelt de taken voor de financiële administratie. Dit is een vrijwillige en
eervolle functie. Je bent een soort schatbewaarder en regelt alle financiële zaken van een
organisatie.

Functiebeschrijving:
- Beheren van de hoofdrekening en controle over de kas
- De boekhouding
- De ledenadministratie en contributie
- Financiële jaarrekening, jaarbegroting en jaarverslagen in samenwerking met de

voorzitter
- Bijwonen van bestuursvergaderingen

Wij werken met het programma e-boekhouden.nl. Hiermee kan snel en eenvoudig gewerkt
worden. Je wordt ondersteund door de speeltuincentrale en staat er dus nooit alleen voor.

Wij zoeken iemand die:
- Bij voorkeur woonachtig is in de Korrewegwijk of Indische Buurt
- Affiniteit heeft met cijfers
-    Met een computer overweg kan
- Op zoek is naar eervol vrijwilligerswerk voor 2 à 3 uur per week
- Beschikbaar is om 1 keer per maand te vergaderen met het bestuur



Vacature Secretaris:
Vind jij het leuk om te organiseren en te regelen? Heb je
ervaring in het ondersteunen van een bestuur? Kom dan DIB versterken!

Samen met de voorzitter en penningmeester vormt de secretaris het dagelijkse bestuur van
een organisatie. Je bent een proactieve ondersteuner voor de voorzitter/bestuur. Iemand die
initiatief toont en diverse klussen oppakt. Als secretaris ben je de spin in het web.

Functiebeschrijving
- Verslaglegging van bestuursvergaderingen
- Meedenken en meepraten over ontwikkelingen en het te voeren beleid
- Verantwoordelijkheid nemen voor actie en besluiten van het bestuur.
- Een positieve bijdrage leveren aan een sfeer van gezelligheid en gastvrijheid
-    Het bijhouden en beantwoorden van de e-mail

Wij zoeken iemand die:
- Bij voorkeur woonachtig is in de Korrewegwijk of Indische Buurt
- Iemand die het leuk vindt om te schrijven (notulen, berichten op sociale media)
- Iemand die nauwkeurig is
- Een proactieve organisator voor 2 à 3 uur per week
- Beschikbaar is om 1 keer per maand te vergaderen met het bestuur



Actief bestuurslid
Het bestuur van de buurt- en speeltuinvereniging De Indische Buurt (DIB) vraagt voor
haar bestuur een enthousiaste wijkbewoner van de Korrewegwijk of Indische Buurt voor
Algemeen bestuurslid. Iemand die graag een bijdrage wil leveren aan onze speeltuin ‘De
Indische Buurt’.

Wij zoeken iemand die:
- Flexibel inzetbaar bij activiteiten en voorbereidingen
- Affiniteit met kinderen en ouders en het organiseren van sociale evenementen
- Evt. Activiteiten begeleiden of andere uitvoerende taken (naar keuze/ naar

beschikbaarheid)
- Meedenken over de ontwikkeling van DIB en het activiteitenaanbod
- Beschikbaar is om 1 keer per maand te vergaderen met het bestuur


