
 
 
 
Vacature Secretaris van het bestuur van de Stichting Nederlands Golfmuseum te Afferden L. 
 
Prominent gelegen in het Noord Limburgse Nationaal Park De Maasduinen vindt u het eerste en 
enige Nederlandse Golfmuseum, thans nog gevestigd in Paviljoen Bleijenbeek bij de Golfbaan van 
Landgoed Bleijenbeek, alwaar zich ook de kasteelruïne bevindt, maar gepland in een bijzondere 
nieuwbouw op het landgoed als onderdeel van de in ontwikkeling zijnde Europese Golf Experience 
(streefdatum 2020). 
De onstuimige groei en grote plannen voor de toekomst maken het steeds urgenter om de huidige 
vacature van secretaris in het bestuur te vullen. 
 
Gezocht 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega, die met veel plezier en inzet de functie van secretaris wil gaan 
vervullen en zijn/haar contacten wil gebruiken om samen met de overige bestuursleden naar een 
Europees georiënteerd nationaal golfmuseum van internationale allure te groeien. Hij/zij zal daarbij 
worden ondersteund door een vrijwilligster, die deze taken nu inhoudelijk waarneemt en het bestuur 
bijstaat als notulist. Deze vrijwilligster draagt ook zorg voor de website van het museum. 
 
 
De secretaris  
Aan onze secretaris bieden wij het volgende (in willekeurige volgorde): 

 Overleg met de voorzitter t.b.v. het opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering 
 De bestuursleden op de hoogte stellen van de vergaderingen 
 De verantwoordelijkheid voor de notulen van bestuursvergaderingen 
 Wijs en creatief meedenken en -beslissen over beleidszaken 
 Het behandelen van in- en uitgaande post en het archiveren hiervan 
 De verantwoordelijkheid over het elektronische en papieren archief  

o van de in- en uitgaande post 
o van alle officiële stukken en overige documenten 
o van publicaties en persberichten 

 Het completeren van de in het museum te gebruiken formulieren 
 Het verzorgen van de externe contacten en de contacten met Vrienden van het museum 
 Verantwoordelijkheid, in overleg met de overige bestuursleden, voor het jaarverslag 

 
Voor meer informatie over profiel en taken kunt u bellen met: 
John Ott, voorzitter, 0622409396 
Ferd Vrijmoed, penningmeester, 0653231086 
 
 


