Vacature Secretaris
Per direct
Wil jij een bijdrage leveren aan de professionalisering van de NVBT en tegelijkertijd je netwerk
uitbreiden?
De Secretaris behoort tot het dagelijks bestuur en heeft overzicht over wat er in de vereniging
gebeurt. Een mooie kans om je te ontwikkelen. Zin om deze kans te pakken? Lees dan verder voor
onze vacature en over jouw nieuwe bestuursfunctie.
Informatie over de NVBT
De Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (NVBT) is de beroepsvereniging die de
Nederlandse beeldend therapeuten vertegenwoordigt. De missie van de NVBT:
1.
2.
3.
4.

Zoveel mogelijk beeldend therapeuten verenigen;
Ondersteunen van en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de
beroepsuitoefening;
Zich sterk maken voor een goede positie van beeldend therapeuten in het beroepenveld;
Zich inzetten om beeldende therapie bekend te maken.

Functie
De functie van secretaris bestaat uit meerdere onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen
van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren,
actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede bewaakt de secretaris de
uitgangspunten en het beleid van de vereniging. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen:
corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot verzameld en
coördineert de secretaris de declaraties. En stelt samen met de externe penningmeester de
begroting en de financiële jaarrekening met de externe penningmeester op.
Je participeert in bestuursvergaderingen van de vereniging. Voor een NVBT-bestuursfunctie staat
gemiddeld 5-6 uur per week.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een punctuele en betrouwbare kandidaat die affiniteit heeft met
vaktherapie beeldend. Heb je de ‘helikopterview’ en kun je goed samenwerken? Reageer dan op
deze functie.
Wij bieden
Uitbereiding van je professioneel netwerk en de mogelijkheid om je bestuurlijke vaardigheden
verder te ontwikkelen.
Een gemotiveerd bestuur met 8 enthousiaste leden, een inwerkperiode en wij bieden een
vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast wordt aan bestuurlijke activiteiten door de SRVB-registratiepunten toegekend.
Informatie
Heb je interesse? Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met Anna Ten Doesschot, de huidige secretaris van de NVBT:
nvbt.secretaris@vaktherapie.nl
Je vindt de NVBT op www.beeldendetherapie.org, Facebook, LinkedIn.

