
Functieprofiel secretaris 
De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van een organisatie.  
De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie.  
Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie. 
Bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het notuleren, kunnen worden uitbesteed. De secretaris blijft echter wel de 
eindverantwoordelijkheid houden.  
 
De secretaris heeft een viertal hoofdtaken:  
• het opzetten en bijhouden van het archief  
• het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie  
• het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen 
post  
• het in de gaten houden van de bestuurlijke regels  
De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk aan de website) 
kan aanleveren. Hetzelfde geldt voor het werkplan en het jaarverslag.  
 
Het profiel van een secretaris:  
Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met de organisatie. Daarnaast zijn er bepaalde 
eigenschappen en vaardigheden die bij de functie van secretaris goed van pas komen. Als u plezier heeft in 'pen en 
papier’ , redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie 
is voor u.  
 
Het archief  
Dit onderdeel van de functie van secretaris houdt in:  
 informatie verzamelen en informatie opschrijven  
 dossiers vormen  
 dossiers actueel houden  
 dossiers bewaren  
 
Een aantal tips:  
 sorteer stukken naar soort, jaartal en eventueel onderwerp, bijv. notulen bestuur 2006, ingekomen post 2006 en 
correspondentie over gemeentelijke subsidie 2006  
 maak afspraken over welke stukken na drie jaar, welke na 5 jaar en welke ‘voor altijd’ bewaard moeten worden  
 beter mee verlegen dan om verlegen  
 
De ledenadministratie/het vrijwilligersarchief  
Ledenkaart  
Bij het aannemen van een nieuwe vrijwilliger kun je vragen de ledenkaart in te vullen. Je kunt dit als volgt motiveren:  
Onze organisatie wil graag zicht hebben op het vrijwilligersbestand. Dit is van belang voor het vrijwilligersbeleid in de 
organisatie. We willen graag rekening houden met je wensen en mogelijkheden om je in te zetten.  
Ook hechten we eraan de geboortedatum te weten en te zien hoelang iemand al vrijwilliger is bij ons.  
Zo kunnen we aandacht besteden aan verjaardagen e.d. Door de gegevens te verzamelen over de vrijwilligers krijgen we 
ook informatie over welke vrijwilligersgroepen er nu ontbreken, zodat we gericht naar nieuwe vrijwilligers kunnen 
zoeken.  
 
Voorbeeld van een ledenkaart  
In te vullen door een vrijwilliger  
Naam en Voornaam Opleiding(en)  
Adres, postcode woonplaats Ervaring met vrijwilligerswerk  
Telefoonnummer Specifieke vaardigheden  
Email Specifieke interesses  
Geboortedatum Beschikbare tijd  
Beroep Startdatum vrijwilligerswerk  
In te vullen door de vrijwilligersorganisatie:  
Functie als vrijwilliger:  
Vertrekdatum:  
Reden van vertrek:  
 



Vergaderingen  
Dit onderdeel van de functie van secretaris houdt in:  
 bekend maken wanneer, waar en hoe laat een vergadering is  
 opstellen van een vergaderrooster  
 opstellen van een agenda  
 in overleg met de voorzitter bekijken welke ingekomen stukken besproken moeten worden  
 overleggen met de voorzitter over de nodige toelichting  
 de stukken tijdig toesturen  
 de ingekomen post toelichten  
 verslag / besluitenlijst maken  
 verslag / besluitenlijst uitwerken en rondsturen  
 ingekomen stukken beantwoorden  
 
Een aantal tips:  
 vraag wat het bestuur wil: een letterlijk verslag, een besluitenlijst of een verslag in grote lijnen  
 als je een beginner bent: schrijf veel op  
 let op de verschillende fasen in de behandeling van een agendapunt  
 vraag eventueel de voorzitter wat je eigenlijk moet notuleren  
 vraag de voorzitter om een samenvatting  
 gebruik afkortingen, trefwoorden of symbolen  
 vraag om eventueel bestaande teksten  
 werk het verslag snel uit, stuur het niet later dan een week voor de volgende vergadering toe  
 stel een besluitenlijstje op of zet bij elk agendapunt conclusie of besluit  
 standaard agenda:  
- opening  
- vaststellen agenda  
- notulen  
- mededelingen  
- ingekomen en uitgaande post  
- rondvraag  
- sluiting  
 
 
Bestuurlijke regels  
Eén van de taken van de secretaris is het alert zijn op de juiste toepassing van de bestuurlijke regels in de organisatie.  
Een aantal tips:  
 check of de besluiten kloppen met de statuten en het huishoudelijk reglement  
 check de namen van de bestuursleden met de namen in het register van de Kamer van Koophandel  
 houd de gegevens bij in het rooster van aftreden, geef aan wanneer er een verkiezing nodig is  
 check of een besluit statutair genomen kan worden of in strijd is met het huishoudelijk reglement  
 
Functieprofiel van een secretaris  
 plezier hebben in papier  
 hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden  
 (redelijk) kunnen schrijven  
 ordelijk zijn  
 overweg kunnen met de computer  
 contactuele vaardigheden  
 
Het is verder belangrijk goed op de hoogte zijn van wat er onder de vrijwilligers in de organisatie leeft en alert te zijn op 
ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.  


