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PROFIEL VOOR DE FUNCTIE VAN VOORZITTER KBO AFDELING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Soort activiteit  
 

• Bestuurlijk 

• Vakinhoudelijk 
 

Werkzaamheden binnen de afdeling: 

• Voorzitten bestuursvergaderingen 

• Voorzitten algemene ledenvergadering 

• Mede samenstellen van de agenda voor deze vergaderingen 

• Bijhouden ontwikkelingen in het kader van belangenbehartiging 

• Bewaken van de grote lijnen van het afdelingsbeleid 

• Samenstellen beleidsplan 

• Onderhouden van de website 

• Verzorging van redactionele artikelen voor de lokale Nieuwsbrief e n het 
parochieblad “Draagkracht”  

Interne contacten onderhouden met: 

• Dagelijks bestuur indien deze is benoemd 

• Commissies/ werkgroepen 

• Actieve vrijwilligers, bijvoorbeeld ouderenadviseurs, belastinginvullers, 
groepsvoorlichters, huisbezoekers (eventueel wordt het onderhouden van dit 
contact gedaan door een ander bestuurslid) 

Externe contacten onderhouden met: 

• Andere ouderenbonden (PCOB en ANBO) 

• Andere KBO-afdelingen 

• Eventuele kring/ regio van de KBO 

• Provinciale KBO 

• Gemeente 

• Politieke vertegenwoordigers binnen de gemeente 

• Overige relevante maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld stichting 
Welzijn 

(Contacten kunnen ook worden onderhouden door andere leden van het 
bestuur). 
Bevoegdheden: 

• Het nemen van beslissingen wat betreft bovenstaande werkzaamheden 

• Het tekenen van stukken en brieven 

Vereiste kennis: 

• Kennis van de belangen van ouderen 

• Inzicht in de wensen van KBO-leden 

• Kan bovengenoemde kennis en inzicht omzetten in beleid 

• Is op de hoogte van wat er in de gemeente speelt 

• Beschikt over een netwerk van contacten  

• Heeft ervaring in het werken met de computer 
Vereiste vaardigheden: 

• Bestuurlijke ervaring 

• Kan goed als gespreksleider optreden 

• Kan goed samenwerken 

• Kan delegeren  

• Biedt aan leden de ruimte om zich actief in te zetten voor hun afdeling 

• Is representatief en in staat de KBO te vertegenwoordigen waar dat nodig is 

• Is bereid en in staat de ontwikkelingen te volgen op het gebied van 
ouderenbeleid 

• Overziet de grote lijnen 
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PROFIEL VOOR DE FUNCTIE VAN VICEVOORZITTER KBO AFDELING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Soort activiteit  
 

• Bestuurlijk 

• Vakinhoudelijk 
 

Werkzaamheden binnen de afdeling: 

• Voorzitten bestuursvergaderingen bij afwezigheid voorzitter 

• Voorzitten algemene ledenvergadering bij afwezigheid voorzitter 

• Op verzoek van of bij ontstentenis van de voorzitter alle werkzaamheden 
zoals genoemd in het profiel van de voorzitter 

In samenspraak met de voorzitter interne contacten onderhouden: 

• Dagelijks bestuur  

• Commissies/ werkgroepen 

• Actieve vrijwilligers, bijvoorbeeld ouderenadviseurs, belastinginvullers, 
groepsvoorlichters, huisbezoekers (eventueel wordt het onderhouden van 
dit contact gedaan door een ander bestuurslid) 

In samenspraak met de voorzitter externe contacten onderhouden met: 

• Andere ouderenbonden (PCOB en ANBO) 

• Andere KBO-afdelingen 

• Eventuele kring/ regio van de KBO 

• Provinciale KBO 

• Gemeente 

• Politieke vertegenwoordigers binnen de gemeente 

• Overige relevante maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld stichting 
Welzijn en in het bijzonder het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel, 
KrimpenWijzer enzovoorts 

Bevoegdheden: 

• Het nemen van beslissingen wat betreft bovenstaande werkzaamheden 

• Het tekenen van stukken en brieven 

Vereiste kennis: 

• Kennis van de belangen van ouderen 

• Inzicht in de wensen van KBO-leden 

• Kan bovengenoemde kennis en inzicht omzetten in beleid 

• Is op de hoogte van wat er in de gemeente speelt 

• Beschikt over een netwerk van contacten 
Vereiste vaardigheden: 

• Bestuurlijke ervaring 

• Kan goed als gespreksleider optreden 

• Kan goed samenwerken 

• Kan delegeren  

• Biedt aan leden de ruimte om zich actief in te zetten voor hun afdeling 

• Is representatief en in staat de KBO te vertegenwoordigen waar dat nodig is 

• Is bereid en in staat de ontwikkelingen te volgen op het gebied van 
ouderenbeleid 

• Overziet de grote lijnen 

• Heeft ervaring in het werken met de computer 
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PROFIEL VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS KBO AFDELING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Soort activiteit  
 

• Bestuurlijk  

• Praktisch 
uitvoerend 

 

Werkzaamheden: 

• Het opstellen van een agenda voor de bestuursvergaderingen in 
samenwerking met de voorzitter 

• Vervullen van specifiek secretariële taken: 
-   Verzorgen van in- en uitgaande post 
-   Aanleveren van stukken voor de vergadering 
-   Notuleren van de vergadering  
    en uitwerken van de notulen 

• Verzorgen van jaarverslag 

• Maken van uitnodigingen/ programmaboekje e.d.  
(Deze taak kan ook door anderen worden gedaan.)  

Vereiste kennis: 

• Is bekend met secretariële taken 

• Heeft ervaring in het werken met de computer 

• Beschikt over een netwerk van contacten 

Vereiste vaardigheden: 

• Kan zich goed uitdrukken in woord en geschrift 

• Kan goed notuleren 

• Is in staat tot het houden van overzicht 

• Kan anderen enthousiasmeren en aansturen 

 
HET IS MOGELIJK OM DE TAKEN VAN EEN SECRETARIS TE VERDELEN OVER MEERDERE PERSONEN 



 

KBO-belangenvereniging voor 50-plussers 

Vastgesteld vergadering bestuur 21 februari 2022 

Secretariaat: Gipskruid 24, 2925 DA  Krimpen a/d IJssel 

 

 

  

PROFIEL VOOR DE FUNCTIE VAN PENNINGMEESTER KBO AFDELING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Soort activiteit  
 

• Bestuurlijk  

• Organisatorisch 
 
 

Werkzaamheden: 
 

• Beheren financiële zaken 

• Opstellen begroting 

• Opstellen financieel jaarverslag 

• Samenstellen en uitprinten van de contributienota’s 

• Distributie van de nota’s en eventuele herinneringsbrieven per rayon of per 
post 

• Zorg dragen voor het innen van contributie 

• Zorg dragen dat alle contributie voor het einde van het jaar is ontvangen 

• Zorg dragen voor een deelnemerslijst en inning van eigen bijdragen, 
bijvoorbeeld bij deelname aan de Kerstviering 

• Zorg dragen voor het doen van betalingen 

• Deelnemen aan het penningmeesteroverleg van de provinciale KBO 

• De kascontrolecommissie jaarlijks gelegenheid bieden de financiële 
administratie te controleren 

 

Bevoegdheden: 

• Het tekenen en doen van betalingen 

• Assistentie inroepen van andere bestuursleden voor het samenstellen van 
financiële documenten 

• Vervaardigen van documenten om de eigen taak naar behoren te kunnen 
vervullen 

 

Vereiste kennis: 

• Heeft ervaring in het werken met de computer  

• Kennis van de organisatie van provinciale bond en Unie KBO 
 

Vereiste vaardigheden: 
 

• Is in staat tot/ heeft ervaring in het maken van een eigentijdse begroting, 
balans, financieel jaaroverzicht 

• Is in staat op gemeentelijk/ regionaal niveau fondsen en subsidies te 
werven 
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AANVULLEND PROFIEL VOOR ALLE BESTUURSLEDEN 

• Alle werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd 

• Is meelevend lid van de katholieke kerk, St. Christoffelparochie 

• Conformeert zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de KBO-Krimpen aan den IJssel 

• Informeert medebestuursleden over externe contacten door middel van cc in mailberichten, 
verstrekken van kopieën van verslagen enz. per e-mail 

• Verleent ondersteunende werkzaamheden aan de parochie en in het bijzonder de locatie H. Maria 
Koningin bij het organiseren van activiteiten in het kader van ouderenbeleid 

• Het zoveel mogelijk bijwonen van de ontmoetingsmiddagen voor senioren 

• Het zoveel mogelijk bijwonen van externe activiteiten 

 


