
Profiel Afdelingssecretaris 

Algemeen 
De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij zorgt ervoor dat de 
besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging 
verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders. 

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de 
afdeling. Hij is de spil wat betreft de interne communicatie. Hij verzamelt proactief 
zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. Een secretaris stelt de 
agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van 
ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens de 
ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering de genomen besluiten 
vast. Deze stukken archiveert hij herkenbaar en traceerbaar. 

Portefeuilleverdeling 
Het bestuur kent de volgende vaste samenstelling 

• Voorzitter 
• Penningmeester 
• Secretaris 

 

Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal algemene bestuursleden met elk 
hun eigen portefeuille. Mogelijke portefeuilles hierbij zijn: 

• Campagne  
• Ledenbinding & Talentontwikkeling 
• Communicatie 
• Organisatie 
• Politiek secretaris 

 

Portefeuilles kunnen  ook gecombineerd worden met een bestaande functie/tot één 
functie. De portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg door het bestuur 
vastgesteld. 

Activiteiten  
De afdelingssecretaris is onder andere verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 

• Verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter en draagt 
zorg voor verslaglegging; 

• Houdt de regie op bestuurs- en ledenvergaderingen; 
• Is sparringpartner van de voorzitter in zowel de vergaderingen als daarbuiten 

voor de vergaderorde, het afronden van stukken en het bevorderen van 
resultaten; 



• Bereidt de agenda voor, legt de besluitvorming vast en monitort de resultaten 
(bijvoorbeeld door het bijhouden van een actiepuntenlijst); 

• Staat actief in contact met leden en bestuurders t.b.v. kennis over het interne 
besluitvormingsproces; 

• Is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post (mails, 
bestuurdersportal) en de ledenadministratie van bestuur en politieke 
ambtsdragers via MijnD66.nl. 

Competentieprofiel 

Generieke D66-competenties: 
• Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van 
praktijkervaringen leren. 

• Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, 
wanneer sprake is van tegengestelde belangen. 

• Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en 
beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 

• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien 
van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. 

Competenties voor verenigingsbestuurders: 
• Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als 

buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de 
toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. 

• Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, 
of zich vastleggen door het uitspreken van meningen. 

Competenties voor afdelingssecretaris: 
• Organiserend vermogen: In staat om vergaderingen (op een natuurlijke wijze) te 

structureren en te organiseren zonder afbreuk te maken op de rol van de voorzitter. 
• Analytisch: In staat om de vergadering en de genomen besluiten samen te vatten op 

een wijze die ook voor anderen toegankelijk is (verslagen, etc.).  
• Computervaardig: In staat om om  te kunnen gaan met de diverse tools van D66 

(zoals website, nieuwsbrieven etc.).  

Ervaring en vereisten 
Een afdelingssecretaris heeft door opleiding en/of ervaring affiniteit met (onderdelen 
van) het bestuur/besturen van een verenbiging. Hij of zij heeft een relevant netwerk in 
de vereniging en in Dordrecht, of heeft de bereidheid om dit op te bouwen. Hij of zij kan 
over de grenzen van de eigen portefeuille heen te kijken en houdt rekening met huidige 
en toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.  


