
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature Secretaris 

 
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan het sportplezier van ruim 250 leden, zowel jong en 
oud? Dan heb je geluk, de vacature van Secretaris komt binnenkort vrij.  
 
Drie jaar geleden werd er door het vorige bestuur aangegeven dat zij ermee zouden stoppen. 
Ondanks herhaaldelijk verzoek kwam er geen versterking, tot een aantal (selectie)ouders de koppen 
bij elkaar stak. Er moest iets gebeuren, want anders zou er na de zomervakantie geen GV Doto meer 
bestaan. 
 
Met z’n allen, zeven ijverige vrijwilligers, hebben we de schouders eronder gezet en zijn we met een 

geweldig team van start gegaan. Ik kreeg de functie van secretaris(generaal    ) toebedeeld. Nog 
steeds is ‘samen’ een belangrijk onderdeel in het bestuur en helpen we elkaar waar we kunnen. 
 
Voornamelijk het eerste jaar was erg druk. We hebben structuur aangebracht, zowel organisatorisch 
als professioneel. Daarnaast hebben we wat hobbels genomen, i.v.m. corona. We hebben als bestuur 
zijnde ons boeltje goed op de rit. 
 
Ondanks dat mijn dochters na een jaar besloten te stoppen met turnen, wilde ik mijn termijn netjes 
afronden. Aan dit termijn van drie jaar komt binnenkort een einde en wil ik deze functie graag 
overdragen aan iemand anders. 
 
Inmiddels mogen we zeggen dat mijn opvolger/opvolgster in een gespreid bedje terecht komt. Zaken 
waar ik me voornamelijk met bezig hou zijn; het plannen van vergaderdata ( 7 x per jaar ). Samen met 
de andere leden wordt er een agenda opgesteld. Tijdens deze vergaderingen maak ik notities om 
vervolgens de notulen te maken en rond te sturen, verder houd ik de besluiten- en activiteitenlijst bij. 
Tevens ben ik samen met onze voorzitter eerste aanspreekpunt voor externen, zoals gemeente, de 
Breehoek en andere verenigingen. 
 
Ben jij diegene die mij graag wil opvolgen of heb je vragen? Wil je dan een mail sturen naar 
secretariaat@dotoscherpenzeel.nl ?  
 
Sportieve groet, 
 
Joost Dekker 
 
Secretaris G.V. DOTO Scherpenzeel 
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