Dorpsraad Molenhoek zoekt een

Een secretaris
die samen met ons en vele andere vrijwilligers de leefbaarheid van Molenhoek op een (nog)
hoger peil wil brengen.
Dorpsraad Molenhoek
Dorpsraad Molenhoek bestaat uit enthousiaste Molenhoekers die zich samen met vele andere
dorpsgenoten vrijwillig inzetten voor een nog leefbaarder Molenhoek. De afgelopen jaren zijn
prachtige resultaten geboekt. Zoals het Lees- en Ontmoetingspunt in het winkelcentrum. Je
kunt daar terecht voor een kop koffie, voor het lenen of brengen van een boek, aanschuiven
bij een presentatie of een muzikaal optreden of het bijwonen van een evenement. Het LOP is
niet meer weg te denken is uit ons dorp. Of denk aan de meer dan 30 ‘Molenhoek pakt aan’
projecten die bijna allemaal tot zichtbare resultaten geleid hebben. En dan zijn er nog vele
andere activiteiten die de Dorpsraad organiseert. Ze trekken veel bezoekers en worden hoog
gewaardeerd.
De functie
Je vormt samen met de voorzitter en penningmeester het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad.
De functie omvat de volgende taken:
 In overleg met de voorzitter het opstellen van de agenda van de maandelijkse
vergadering van de Dorpsraad en zorgen dat alle stukken bijgevoegd zijn.
 Het verzamelen van agendapunten.
 Verslag maken van de Dorpsraadvergadering (iedere 2de dinsdagavond van de maand)
 Bijhouden van het archief.
 Bezoekersaantallen van het Lees- en ontmoetingspunt (LOP) verzamelen en
verwerken.
 Actieve inbreng in vergaderingen en discussies.
 Organisatie van of deelname aan Dorpsraadinitiatieven (indien je dat interessant of
leuk vindt).
Jouw profiel
 Je woont in Molenhoek.
 Je beheerst de Nederlandse taal en kunt goed omgaan met Word en Excel.
 Je loopt warm voor de doelstellingen van de Dorpsraad.
 Je weet van aanpakken.
Wat bieden we?
Een eigen plek in een dynamische organisatie, die bestaat uit enthousiaste dorpsgenoten. Je
vindt er waardering, gezelligheid en uitdagingen. Het is ook een plek waar je er niet alleen
voor staat maar waar we samenwerken en je steun krijgt wanneer dat nodig is.

Interesse?
Lijkt je dit wel wat of heb je interesse neem dan contact op met de voorzitter van de
Dorpsraad: info@dorpsraadmolenhoek.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een
uitnodiging voor een gesprek.

