
 

Vacature secretaris (m/v)  

 
De ChristenUnie Ede is een actieve afdeling van rond de 550 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de 

afdeling wordt geregeld door een enthousiast bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden 
(voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid ledencontact). 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten, zoals ledenvergaderingen 

en themabijeenkomsten. In verkiezingstijd zorgt het bestuur, in samenwerking met de fractie en de leden 

van de kiesvereniging, voor een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en uiteenlopende 
campagneactiviteiten. Ook behartigt het bestuur de interne verenigingszaken en is betrokken bij de fractie. 
 
De secretaris is onderdeel van het bestuur van de lokale afdeling van de ChristenUnie,. Als secretaris ben 

je verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het maken van verslagen van bestuurs- en 

ledenvergaderingen. Je houdt de ledenadministratie van de afdeling ‘up to date’. Als privacycoördinator van 
de afdeling zorg je voor het naleven van de regels in de AVG (hiervoor kun je een cursus volgen). Je 

verstuurt uitnodigingen en nieuwsbrieven naar de leden. En je bent verantwoordelijk voor de administratieve 
processen rond de gemeenteraadsverkiezingen. 

  
Als secretaris 

• Maak je een van een jaarplanning van vergaderingen en activiteiten    

• Heet je nieuwe leden welkom 

• Behandel je correspondentie   

• Ben je contactpersoon voor de landelijke ledenadministratie  

• Nodig je leden uit voor vergaderingen en bijeenkomsten  

• Verzenden van nieuwsbrieven 

• Ben je betrokken bij de fractie, onder andere door periodiek fractie- en 
gemeenteraadsvergaderingen bij te wonen  

 

Jij:  
− Woont in de gemeente Ede 

− Bent lid van de ChristenUnie (of bent bereid lid te worden)  

− Kunt goed samenwerken  

− Hebt een proactieve houding en vindt het leuk om dingen te organiseren  

 

Heb je interesse?  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Simcha Looijen (voorzitter) via 06-46416229 of per mail: 

sjlooijen@hotmail.com. Sollicitaties kunnen verstuurd worden naar bestuur@ede.christenunie.nl.  
 

De uiteindelijke benoeming tot bestuurslid van onze afdeling vindt plaats tijdens een algemene 

ledenvergadering. 
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