Vacature Secretaris en/of Voorzitter (vrijwilliger)
Wil jij op een laagdrempelige manier bestuurservaring opdoen en/of houd je van
een goede combinatie van praktisch- en beleidsmatig werken? Heb je affiniteit met
jongeren of vrijwilligerswerk? Dan ben jij de bestuurder die wij zoeken!
Als bestuurder van Stichting jongerencentrum Number One zorg jij dat
professionele jongerenwerkers en jonge vrijwilligers niets ontbreekt om geweldige
activiteiten te organiseren. Daarnaast denk je na over de toekomst van de
stichting, speel je in op trends onder de jeugd en ben je in contact met belangrijke
partners uit het netwerk, de gemeente en de gemeentelijke politiek. Het bestuur
vergadert maandelijks en wordt gecontroleerd, maar ook zeker gecoacht, door de
Raad van Toezicht.
Wat zijn je werkzaamheden?
Secretaris
Als secretaris ben jij het eerste aanspreekpunt voor de jongerenwerkers en
vrijwilligers. Met de voorzitter zorg je voor een goede agenda en het bewaken van
de termijnen van de afgesproken taken en actiepunten. Bovendien ben je
verantwoordelijk voor het contact met externe organisaties en dienstverleners.
Concreet betekent dit:
● Het bijhouden van de e-mail;
● Het koppelen van vragen vanuit de vrijwilligers, het jongerenwerk en derden
naar het bestuur;
● Het overzicht houden op de administratieve taken van de Stichting;
● Het voorbereiden van- en notuleren tijdens vergaderingen.
Voorzitter
Als voorzitter ben jij, het visitekaartje van de stichting. Jij bent een echte
netwerker en hebt een duidelijke visie over de missie en de strategie van de
stichting. In aanloop naar de vergadering bereid je de agenda voor en leidt je de
vergaderingen. Je houdt het overzicht van alle bestuurstaken van de
medebestuurders.
Concreet betekent dit:
● Contact onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor de goede
naam van de stichting.;
● (Mede) leidinggeven aan de vergaderingen;
● Het overzicht bewaren van de prioriteiten van de Stichting;

Wie zoeken wij? *
- Je hebt affiniteit met jongeren en/of vrijwilligerswerk.
- Je wilt graag wat doen voor de maatschappij.
Als secretaris:
- Je bent communicatief vaardig, schriftelijk én mondeling;
- Je wilt graag (leren) notuleren;
- Je bent een teamplayer en zorgt voor een goede sfeer tussen bestuur,
vrijwilligers en professionals.
Als voorzitter:
- Je bent doelgericht;
- Je durft je mannetje te staan en vindt resultaat belangrijk;
- Je wilt graag verder ontwikkelen in leidinggeven en coördineren.
Over Jongerencentrum Number One
Number One is dé plek voor jongeren uit Rosmalen. In- en rond het
jongerencentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd.
Het aanbod varieert flink. De jongeren worden, waar nodig, begeleid door
medewerkers van Welzijn Divers en ervaren vrijwilligers.
STUDIO ONE
In 2017 opende Number One de deuren van haar gloednieuwe trots 'Studio One'. Het
is een flexwerkplek voor creatieve en ondernemende jongeren. In deze ruimte wil
Number One de jongeren kennis laten maken met hedendaagse technologieën, in
deze ruimte faciliteert Number One in o.a. green screen, audio-studio, 3D-printer
en Virtual Reality.
Is dit jouw vrijwilligersfunctie?
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer weten? Neem dan contact op
met Ludo Stanziani aftredend voorzitter, 0614540902, voorzitter@jcnumberone.nl.
Je CV en motivatiebrief zijn welkom!
*Reageren mag op één of beide functies.

