
Functienaam: SECRETARESSE 
 
Plaats in de organisatie 
Rapporteert aan de bestuurssecretaris en functioneel aan de overige bestuursleden voor zo ver het 
hun aandachtsgebied betreft. 
 
Doel van de functie 
Het uitvoeren van alle secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden die nodig 
zijn om de dagelijkse gang van zaken op de vereniging goed te doen verlopen. 
 
De functie wordt (in deeltijd) vervuld met een collega die in dezelfde functie op het secretariaat 
werkzaam is. Van het secretariaat wordt een behoorlijke mate van zelfstandig werken gevraagd om 
de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Daarom is een goede samenwerking, perfecte 
onderlinge afstemming en het elkaar probleemloos kunnen vervangen essentieel. Bekendheid met 
golfen en de golfwereld is een pré. 
 
Taken 

• Behandelt zelfstandig post, e-mails en (telefonische) vragen van leden; stelt bij de 
afhandeling hiervan de juiste prioriteiten en zorgt voor correcte vastlegging; 

• Stelt concept agenda’s op voor (bestuurs)vergaderingen en TOPAN overleg en verzamelt de 
nodige stukken; 

• Notuleert de vergaderingen van het bestuur, de ledenvergaderingen en het TOPAN overleg; 

• Draagt zorg voor een vlotte afhandeling van de uit deze vergadering voortvloeiende 
werkzaamheden voor zo ver betreffende het eigen werkveld; 

• Behandelt de aanvragen van groepen (bedrijvendagen) van begin tot eind en overlegt 
daarover met de  commissie begeleiding golfgroepen; 

• Houdt de administratie bij van de partnercontracten en houdt hierover contacten met de 
partnercommissie; 

• Verwerkt i.s.m. extern administratiekantoor een gedeelte van de financiële administratie; 

• Behandelt binnen de bestaande richtlijnen de aanvragen voor huur van het clubhuis en heeft 
daarover overleg met de uitbater; 

• Informeert bestuur, commissies en medewerkers tijdig over voor hen relevante zaken en 
ontwikkelingen; 

• Ziet er op toe respectievelijk zorgt er zelf voor dat de website en de overige 
informatiedragers van de vereniging (bijvoorbeeld partnerborden) qua informatie up to date 
zijn;  

• Bewaakt de nakoming van afspraken door derden en informeert (bestuursleden) tijdig als 
zich problemen voordoen; 

• Ondersteunt commissies bij hun werkzaamheden; 

• Draagt zorg voor de digitale nieuwsbrief; 

• Stelt de jaarlijkse baanplanning en wedstrijdkalender op; 

• Archiveert op correcte en toegankelijke wijze alle documenten die daarvoor in aanmerking 
komen; 

• Verzorgt de leden- en de personeelsadministratie; administreert de vakantie- en 
ziektedagen; 

• Draagt zorg voor beheer van voorraden (pantry) en kantoorbenodigdheden; 

• Verricht binnen redelijke grenzen werkzaamheden die niet direct tot de eigen functie 
behoren. 

 
 
 



Overleg 
Voor een goede afstemming met de collega’s die werkzaam zijn voor de vereniging, vindt 
maandelijks het TOPAN overleg (Team Overleg Pan) plaats, waarin functiehouder participeert.  
 
Kennis en ervaring 
Aantoonbare ervaring in een (directie)secretaresse- of soortgelijke functie; 
Vlot kunnen werken met Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Teams); 
Goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse taal; 
Het beheersen van conversatie Engels; 
Kennis van Egolf4U en Exact vormt een pré. 
 
Eigenschappen 
Accuraat 
Collegiaal 
Gastvrij 
Prioriteiten stellen 
Stressbestendig 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De CAO van de golfbranche wordt gevolgd. 


