HC Zwolle zoekt een vrijwilliger Ledenadministratie
Als vrijwilliger Ledenadministratie vervul je een administratieve spilfunctie binnen de financiële
commissie van HC Zwolle, een grote vereniging met ambitie. Samen met technische commissies, de
penningmeester en de vrijwilliger Contributie verzorg je het optimaal functioneren van de
administratieve kant van de leden administratie. Je bent binnen en buiten de vereniging het gezicht
voor de Ledenadministratie van HC Zwolle. Je rol is veelal administratief maar daarnaast ook
aanjagend, verbindend en adviserend. Deze functie kun je het voor grootste thuis via de mail, LISA of
telefoon af handelen
Takenpakket
• Je verzorgt het hele jaar door de ledenadministratie via het ledensysteem LISA.
• Je verwerkt alle opzeggingen en aanmeldingen.
• Bij afwijkingen kun je binnen de regels zelf besluiten en bij overstijgende zaken consulteer je het
bestuur.
• Je monitort het tijdig opzeggen van leden einde seizoen en doet voorstellen aan het bestuur over
afwijkingen hieromtrent.
• Je komt met voorstellen om de ledenadministratie binnen HCZ continu te verbeteren.
• Je faciliteert bij de seizoen-overgang in samenwerking met de technische commissies, de
vrijwilliger Contributie en de penningmeester de omzetting naar een nieuw seizoen in LISA.
• Je informeert het bestuur en in bijzonder de penningmeester proactief over afwijkingen op het
gebied van ledenadministratie in brede zin.

Profiel
• Je hebt administratieve skills op MBO niveau en enige ervaring is handig, maar niet strikt
noodzakelijk.
•

Je kunt vlot overweg met administratieve softwarepakketten zoals b.v. LISA

•

Je bent zowel accuraat als gericht op samenwerking en verbinding.

•

Je hebt feeling met de sport en met onze leden.

•

Je bent enthousiast en klantgericht en aarzelt niet leden aan te spreken omtrent tijdig opzeggen.

•

Je bent zichtbaar voor de vrijwilligers van de financiële commissie en het bestuur.

•

Je bent gemiddeld 2 á 3 uur per week beschikbaar gedurende het jaar, met pieken bij de
seizoenovergangen.
Je rapporteert aan de penningmeester HC Zwolle.

•

Procedure
Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie graag willen vervullen voor enkele
jaren dan kun je contact opnemen met de penningmeester Fred van de Gronde;
penningmeester@hczwolle.nl

