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Vacature Secretaris
20 september 2016
De vereniging Ouders van een Overleden Kind is op zoek naar een vaardige secretaris, bij voorkeur
een van haar leden. Hij of zij ondersteunt bestuursleden, en zorgt ervoor dat alles reilt en zeilt
binnen de vereniging.
Werkzaamheden
• Je plant en organiseert de bestuursvergaderingen, inclusief agenda en verslaglegging;
• Je bent aanspreekpunt voor de districten en commissies;
• Je verzorgt administratieve ondersteuning van bestuur;
• Je registreert en coördineert de afhandeling van ingekomen stukken;
• Je coördineert sollicitatieprocedures.
Vaardigheden
• Je hebt affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
• Je bent enthousiast en hebt een motiverende persoonlijkheid;
• Je bent sociaal en communicatief vaardig;
• Je hebt computervaardigheden (MS Office);
• Je kunt zowel zelfstandig, als in teamverband werken;
• Je hebt ervaring met het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers;
• Je werkt accuraat en snel.
Over OOK
De vereniging Ouders van een Overleden Kind, kortweg OOK, is een zelfhulporganisatie. Opgericht in
1981, met zo’n 1500 leden, allemaal ouders die een kind verloren hebben. Wij helpen onszelf en elkaar bij
dit immense verdriet. Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. De vereniging heeft een
landelijk bestuur en meerdere commissies, en is daarnaast actief in 5 districten, met ieder een zelfstandig
opererende werkgroep.
Lotgenoten kunnen terecht met hun verhaal, keer op keer. Er is 1-op-1 contact mogelijk met een
contactouder, of met lotgenoten via het online forum. We bieden gesprekgroepen, inloopmiddagen,
lezingen, workshops en een landelijke dag. Altijd informeel en veilig.
Bijzonderheden
Het afgelopen jaar heeft de vereniging Ouders van een Overleden Kind een nieuwe koers ingezet richting
de toekomst. Als bestuurslid onderschrijf je de grondbeginselen en toekomstvisie van OOK en draag je
deze actief uit. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte
tijdsinvestering van ca. 8 uur per week.
Wat bieden wij
Binnen OOK kun je vrijwilligerswerk doen dat noodzakelijk en dankbaar is, dat de voldoening geeft dat je
iets kunt betekenen voor lotgenoten. Fijn onderling contact, het kunnen inzetten van je talent en jezelf
verder ontwikkelen is net zo belangrijk. Je gemaakte onkosten krijg je vergoed.
Reageren en meer informatie
Stuur uiterlijk 20 oktober 2016 een mail naar bestuur@oudersoverledenkind.nl. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kun je bellen naar 0318-612544.

