
Voor wie van organiseren, zeilen en kinderen houdt heeft Stichting One Fine 

Day een uitdagende vacature: 

Secretaris One Fine Day 

Algemeen: 

Om de door de Stichting gestelde doelen te realiseren zijn wij op 

zoek naar personen die ons bij kunnen staan in de realisatie van 

onze vaartochten en daardoor mede onze klanten een onvergetelijke 

dag op het Markermeer kunnen bezorgen. 

Taken: 

• Het ondersteunen van de voorzitter en penningmeester in het dagelijks functioneren van 

de Stichting; 

• Het, samen met de andere bestuursleden, optimaliseren en uitbreiden van de 

dienstverlening; 

• Het, samen met andere bestuursleden, verwerven van voldoende financiële middelen 

om de vaartochten te kunnen realiseren; 

• Het beheren van de website en Facebook-pagina van de Stichting; 

• Het samen met de voorzitter organiseren van de bestuursvergaderingen; 

• Het notuleren, c.q. bijwerken van de actielijst van de bestuursvergaderingen; 

• Het bijhouden van het archief van de stichting; 

• Het verwerken van de dagelijkse communicatie (brieven, mails) van de Stichting; 

• Het waar noodzakelijk geacht deelnemen aan het Dagelijks Bestuur met de voorzitter en 

penningmeester. 

Profiel: 

Een sociaal bewogen persoon die affiniteit heeft met onze doelgroep (kinderen van 6 tot 18 

jaar met een geestelijke of lichamelijke beperking). Zij/hij is gewend gestructureerd en 

planmatig te werken. Enige ervaring m.b.t. de social media en Word en Excel is gewenst. 

Gezien de werkzaamheden is de beschikbaarheid en het gebruik van een computer/laptop 

een voorwaarde/ 

Tijdsbeslag: 

• Hoewel de vaartochten plaats vinden in de periode van april tot oktober is het bestuur 

het hele jaar actief. Tijdens de vaartochten is de vergaderfrequentie ongeveer eens in de 

6 weken. Buiten deze periode vergadert het bestuur eens in de 2 – 3 maanden. 

• Het dagelijks bestuur overlegt veelal digitaal en komt alleen bij elkaar als daar een 

noodzaak toe is. 

• Het tijdsbeslag van de secretaris wordt nu geschat op dagdeel per week. 

Aanvullende opmerkingen: 

De stichting is statutair gevestigd in Lelystad en de bestuursleden verlenen hun diensten 

zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. 

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op onze website www.onefineday.nl of (als u dat 

wenst) een persoonlijk gesprek met een bestuurslid. 

http://www.onefineday.nl/

