Vacature vrijwilliger ledenadministratie/winkelbeheer (v/m)
Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester beheren 2 vrijwilligers de
ledenadministratie en de winkel. Een van hen gaat op termijn stoppen. Wij zoeken daarom
een vrijwilliger die zijn werkzaamheden na een inwerkperiode wil over nemen.
Wat ga je doen?
Ledenadministratie
• Je voert gegevens van nieuwe leden in de ledenadministratie in;
• Je voert de financiële gegevens in t.b.v. de incassoprocedure voor de contributiebetaling;
• Je stuurt nieuwe leden een op naam ingevuld paspoort en een handboek;
• Je beantwoordt eventuele vragen i.v.m. lidmaatschap, betaling en procedures;
• Je verwerkt doorgegeven NAW-mutaties.
Beheren winkel
• Je beheert de winkelvoorraad (badges, wimpels, spelden en extra paspoorten) en verstuurt
de bestellingen nadat ze via de website zijn betaald.
Benodigde tijd
Je zult gemiddeld 4-6 uur per week kwijt zijn. Je kunt deze werkzaamheden thuis uitvoeren.
Wat breng je mee?
• Je hebt administratieve ervaring en kennis van Word en Excel;
• Je neemt initiatief om problemen op te lossen en processen te verbeteren;
• Omdat je de paspoort op naam uitschrijft, heb je een goed leesbaar handschrift;
• Je beschikt over een eigen computer.
Wat bieden wij
• Je bent vaak “eerste aanspreekpunt” voor aspirant-leden en helpt hen. Dat is afwisselend en
dankbaar werk;
• Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team met een gezamenlijke passie: pelgrimeren;
• Jaarlijks een vrijwilligersdag.
Wil je meer weten?
Stuur dan een email met je vragen naar Henk Vink via ledenadministratie@pelgrimswegen.nl.
Interesse?
Stuur voor 15 november 2017 een mail met je gegevens en een korte motivatie naar
penningmeester@pelgrimswegen.nl.
Bovengenoemde werkzaamheden worden momenteel door één vrijwilliger uitgevoerd.
Denkbaar is deze op te splitsen in a. het beheren van de ledenadministratie en b. het beheren
van de winkel. Geef daarom aan of je de totale portefeuille of een deel ervan wilt uitvoeren.
Bart van den Dolder
Penningmeester Pelgrimswegen naar Rome

