
 

 

BUSHi zoekt bestuurlijke, administratieve, digitale en commerciële versterking 

 

Na jarenlange trouwe inzet nemen we afscheid van Paul van Rekum (penningmeester). 

Als één van de oprichters hebben we veel aan hem te danken. We zoeken iemand die zijn 

werk als penningmeester over wilt nemen. Mike van der Leest is al jaren de drijvende 

kracht achter onze websites. Ook hij heeft aangegeven zijn werk graag over te dragen 

aan iemand met nieuwe ideeën. Daarnaast komt de functie van secretaris vrij: Michel 

Konink neemt afscheid van die rol maar heeft zich kandidaat gesteld als algemeen 

bestuurslid. Ten slotte zoeken we versterking op andere plekken. 

Proefles voor vrijwilligers! 

Vrijwilligerswerk kost niet alleen vrije tijd, het levert je ook iets op! Je levert een bijdrage 

aan iets in je eigen omgeving dat zonder jouw inzet niet mogelijk was geweest. Ook 

ontmoet je anderen en kun je nieuwe kennis en ervaring op doen. We snappen best dat 

het lastig kan zijn een beeld te krijgen van het werk en de collega’s. Net als bij onze 

judolessen ben je daarom van harte welkom om een periode mee te doen zonder 

verdere verplichtingen. Zo kun je zelf ervaren of het bij je past en een keuze maken. We 

verwachten geen jarenlange betrokkenheid, ook een korter periode is bespreekbaar. 

Dit zijn momenteel onze vacatures: 

• Verbinder met organisatietalent (Secretaris) 

• Financieel brein met scherpe blik (Penningmeester) 

• Bestuurder met nieuwe ideeën (Algemeen Bestuurslid) 

• Teamspeler met commercieel gevoel (Sponsorteam) 

• Wordpress wonder (Websites) 

• Administratieve kracht met hart voor de leden (Ledenadministratie) 

Kom jij BUSHi versterken met jouw inzet en ideeën? 

 

Vacature secretaris: Verbinder met organisatietalent 

Als secretaris heb je een belangrijke rol bij de voorbereiding van het overleg en het 

vastleggen van gemaakte afspraken. Je bent in contact met onze leden en deelt 

belangrijke informatie met de rest van het bestuur. En natuurlijk heb je de vrijheid om 

daarnaast andere onderwerpen op te pakken. Als lid van het bestuur, breng je ideeën in 

en denk je mee over de toekomst van de vereniging. 

 

 



Vacature penningmeester: Financieel brein met scherpe blik 

De penningmeester is het financiële hart en brein van de vereniging. Je ziet toe op een 

juiste en correcte financiële huishouding en je adviseert bij belangrijke beslissingen door 

kritische vragen te stellen en risico’s en kansen zichtbaar te maken. En speelt zo een 

cruciale rol in het bewaken van de continuïteit door een gezond en duurzaam financieel 

beleid. Je kunt voor advies een beroep doen op onze onafhankelijke adviseur die ook 

betrokken is bij het opstellen van de jaarrekening. 

 

Vacature algemeen bestuurslid: Bestuurder met inzet en ideeën 

Je krijgt de vrijheid om vaste en wisselende verantwoordelijkheden op je te nemen die bij 

je passen. Je werkt samen met andere leden en/of externe relaties. Als lid van het bestuur 

praat je mee over de toekomst van de vereniging. 

 

Vacature sponsorteam: Teamspeler met commercieel gevoel 

Het sponsorteam zal de komende jaren een nieuwe rol gaan spelen. Het wordt een 

zelfstandig team dat zich het hele jaar gaat richten op de verwerving van fondsen bij 

zowel overheden als bedrijven. Jullie stellen zelf een plan op voor het benaderen van 

grote en kleine organisaties en verdelen samen de werkzaamheden om er een succes van 

te maken. Wij zijn op zoek naar leden die dit team willen gaan vormen en staan open 

voor jullie visie en ideeën! 

 

Vacature Websites: Wordpress talent 

Je beheert onze twee websites, www.bushiarnhem.nl en www.bushiopen.nl (vooral de 

technische kant, de content verzorgt een collega). Er zijn een aantal mensen die berichten 

mogen plaatsen en die ondersteun je als ze er niet uitkomen. Ook bied je ondersteuning 

op de Woo Commerce webshop die gekoppeld is aan de BUSHi Arnhem website. 

Daarom is ervaring met Wordpress (op het gebied van installatie inrichten en hosting) 

een vereiste. 

 

Vacature ledenadministratie: Administratieve kracht met hart voor de leden 

Je zorgt voor het invoeren van de leden en deelt de informatie op tijd met de 

penningmeester. Dankzij jou krijgen de leden het juiste abonnement en de vereniging de 

benodigde inkomsten. Als leden moeite hebben om op tijd te betalen leg je het eerste 

contact om samen naar een passende oplossing te kijken. Als het nodig is krijg je 

ondersteuning van de penningmeester. BUSHi werkt met Exact Online en affiniteit met 

Exact is gewenst maar geen voorwaarde. Begeleiding bij het inwerken wordt geboden 

door de penningmeester. 

 

  

http://www.bushiarnhem.nl/
http://www.bushiopen.nl/


Geïnteresseerd? 

Heb je vragen of wil je eens verder praten met iemand? Of wil je ervaren hoe het is? 

Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen, stuur je reactie naar 

secretariaat@bushiarnhem.nl, of spreek ons persoonlijk aan.  

 

Contactpersonen per vacature: 

 

Remco Radier (Lid Sponsorcommissie) 06-51158900 

Mike van der Leest (Websites) 06-48564468 

Jorik Brounen (Secretaris, Penningmeester en Algemeen bestuurslid) 06-55343656 

Angelita van Velthoven (Ledenadministratie) 06-49669311 
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