
 

 

VACATURE BESTUURSSECRETARIS / PROJECTLEIDER (0,8 fte) 

 

Voor onze vereniging zoeken wij een ervaren, inspirerende en ondernemende bestuurssecretaris 

/projectleider, betrokken bij de toekomst van het platteland en de inwoners die hier vorm aan 

geven. Onze bestuurssecretaris is hét gezicht naar buiten en werkt actief samen met 

dorpsorganisaties, netwerkverbanden en overheden. Een brede visie op het platteland weet hij of 

zij met betrokkenen te vertalen naar strategie en haalbare uitvoering. 

 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) 

De LVKK is het landelijk samenwerkingsverband van provinciale verenigingen voor 
dorpsorganisaties en dorpshuizen. De LVKK richt zich met een breed scala aan activiteiten op 
het voortbestaan en versterken van vitale en levende dorpen. Wij vinden het belangrijk dat 
bewoners meer zeggenschap hebben over hun leefomgeving en met politiek en openbaar 
bestuur een nieuwe relatie ontwikkelen. 
 
We ondersteunen via de provinciale verenigingen bewoners bij hun activiteiten rond 
belangrijke thema’s, vitale voorzieningen en dorpshuizen. Onze rol daarbij is het signaleren 
van trends, visieontwikkeling,  en kennisuitwisseling. We zijn aanjagers voor vernieuwing en 
ontwikkeling. De LVKK heeft een belangrijke ambassadeursfunctie waar het de belangen van 
dorpen en inwoners betreft op landelijk en Europees niveau.  
 
Het Algemeen Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de provinciale verenigingen 
waarbij circa 4000 lokale dorpsorganisaties en dorpshuizen zijn aangesloten.  
Bij de meeste provinciale verenigingen zijn beroepskrachten in dienst. Zij vormen tezamen 
het coördinatorenoverleg en het overleg Dorpshuizen.nl .  Het secretariaat van de LVKK is 
momenteel ondergebracht bij de provinciale vereniging in Drenthe. (BOKD) 
Het DB is het directe aanspreekpunt voor de bestuurssecretaris en is samen met hem/haar 
verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang.  
 
Wat brengt u mee? 
 

• Een brede visie op de toekomst van het platteland, om deze samen met betrokkenen 
te vertalen in strategie en haalbare uitvoering. 

• Bekendheid met de ontwikkelingen op het terrein van dorpsorganisaties en 
dorpshuizen. 



• Een instelling gericht op actieve samenwerking met verwante organisaties en 
ervaring in het onderhouden van bestuurlijke netwerken en 
samenwerkingsverbanden. 

• Capaciteit om op alle niveaus binnen en buiten de vereniging vertrouwen en 
draagvlak te creëren. 

• Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. 

• Een academisch denk- en werkniveau.  

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 
Uw werkpakket 
 
Als bestuurssecretaris (30%) 

• bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan en het jaarlijks werkplan; 

• bewaakt u de financiële continuïteit van de organisatie samen met de 
penningmeester; 

• doet u voorwerk m.b.t. acquisitie nieuwe projecten, werving subsidies en fondsen; 

• bent u het dagelijks gezicht naar buiten, aanspreekpunt voor externe contacten, 
vertegenwoordigt u de vereniging bij samenwerkingspartners, overheden en andere 
belanghebbenden en onderhoudt u contacten met Europese partners; 

• onderhoudt u contacten met de pers; 

• bereidt u de vergaderingen van het DB/ AB voor, voert de verslaglegging en geeft 
uitvoering aan de besluiten; 

• stuurt u het coördinatorenoverleg, het overleg Dorpshuizen.nl en de verschillende 
werkgroepen aan. 

 
Als projectleider (70%) 

• stelt u projectplannen op;  

• maakt u afspraken met deelnemende partners, met name de provinciale 
verenigingen; 

• voert u complexe projecten uit of coördineert deze;  

• participeert in internationale projecten; 

• houdt u voortgang in de gaten (inhoudelijk en financieel). 
 
Praktische informatie 
 
De functie komt vrij i.v.m. pensionering van onze huidige bestuurssecretaris. Wij hopen deze 
per 1 december opnieuw te kunnen invullen. Sollicitaties, vergezeld van cv, dienen uiterlijk 
vrijdag 26 maart binnen te zijn bij sonjalvkk@gmail.com De gesprekken zullen plaats vinden 
in week 15 en 16. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
Inschaling vindt plaats in max. schaal 11. De standplaats is nader te bepalen. 
Een uitgebreid informatiepakket vindt u op onze site. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze secretaris, Geert Hoogeboom (055 5213035) op 8 , 11, 17 en 19 maart 
tussen 14 en 16 uur.  
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