
 

 

Profiel Secretaris Raad van Toezicht Stichting SPIN 

Stichting SPIN  zoekt per 1 mei 2018 een nieuwe secretaris voor de Raad van ToezichtSPIN staat voor 

bijzonder speeltuinwerk in Amsterdam Noord. Verspreid over Amsterdam Noord heeft SPIN acht speeltuinen. 

Vanuit deze speeltuinen zorgen speeltuinleiders samen met vrijwilligers voor veilige en aantrekkelijke 

speelruimte, voor allerlei creatieve, sportieve en sociale activiteiten en projecten. Kinderen in Noord kansrijk 

laten opgroeien in prettige en leefbare buurten is onze drijfveer. We helpen kinderen hun talenten te 

ontdekken; spelenderwijs ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, vaardgheden en kansen voor nu en later. In 

ons speeltuinwerk nemen we kinderen serieus en staan respect, aandacht en veiligheid voorop. We zorgen in 

de speeltuinen voor ontmoeting tussen kinderen, ouders en buurtbewoners van allerlei sociale en culturele 

achtergronden. Extra aandacht heeft SPIN voor kinderen (en hun ouders) die minder vanzelfsprekend kansen 

hebben, zoals kinderen met een beperking of kinderen die in armoede moeten opgroeien. Op en vanuit de 

speeltuinen werken we samen met onze partners, ouders én kinderen zelf, aan een positieve omgeving waar 

kinderen kansrijk kunnen opgroeien. 

Samen Noord, Samen Toekomst maken 

SPIN is één van de negen organisaties van de basisvoorzieningen in Noord die zich voor de komende jaren 

hebben verenigd in Samen Noord. Doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de 

basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een 

gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin 

bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrije tijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, 

opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk 

voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord. Deze visie sluit nauw aan op het werk van SPIN. 

De organisatie SPIN 

Het management en de coördinatie van het werk gebeuren vanuit het centrale bureau van SPIN. De dagelijkse 

leiding is in handen van bestuurder/directeur Heinke Jansen. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de bestuurder/directeur en houdt toezicht op: 

- de realisatie van de doelstellingen, programma's en activiteiten van de stichting 

- het beleid en het beheer van de bestuurder/directeur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's 

- het naleven van wet- en regelgeving 

- het voldoen aan de eisen van de financiele verslaglegging 

- de interne controle en risicobeheersing 

- de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten 

Concreet betekent dit: adviseren van de bestuurder/directeur, goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en 

jaarrekening),  goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, goedkeuring van statutenwijziging(en), goedkeuring 

van het aangaan van een juridische fusie of splitsing, keuze van een (register)accountant, wijziging van 



bankrelatie(-s), goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische 

betekenis, vertegenwoordiging van de stichting. 

 

Nieuwe secretaris    

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris die na vele jaren trouwe dienst de RvT van de stichting SPIN 

verlaat, zoekt de RvT vanaf mei 2018 een nieuwe secretaris. 

Specifieke functietaken: 

 - Voorbereiden van de vergadering samen met de voorzitter. De secretaris inventariseert specifieke 

 agendapunten bij de directeur/bestuurder. De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de 

 agenda op. 

 - Zorgen voor de juiste informatie en documentatie voor de vergadering. Bij een agendapunt dat 

 onderliggende stukken vereist, zorgt de secretaris dat hiervoor de juiste documenten worden 

 aangeleverd. 

 - Plannen van de vergaderingen en versturen van uitnodigingen. Voor een vergadering stuurt de 

 secretaris de agenda met bijbehorende stukken aan de deelnemers. En ook als er naast het bestuur of 

 RvT mensen worden uitgenodigd, is de secretaris degene die dat regelt. 

 - Het maken en verspreiden van een verslag of notulen van de vergadering 

 - Het in de gaten houden, veelal mede namens de voorzitter, van zaken die spelen en de opvolging van 

 actiepunten.  

Functieprofiel:  

 De nieuwe secretaris: 

 - heeft toezichthoudende ervaring 

 - heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting 

 - heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid 

 - heeft affiniteit met secretariële werkzaamheden en is punctueel   

  - is bij voorkeur woonachtig in Amsterdam  Noord 

  Een netwerk in Amsterdam Noord en kennis van het lokale welzijnswerk is een pré  

 

De leden van de Raad van Toezicht komen zeven keer per jaar bijeen. Zij ontvangen een kleine 

onkostenvergoeding. Sinds 1 januari 2012 merkt de belastingdienst SPIN aan als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

Geinteresseerd? Reacties kunt u tot uiterlijk 1 april 2018 sturen aan Chris de Wild Propitius, 

c.wildpropitius@upcmail.nl 

.  


