
Vacatures bij Seniorenomroep Venlo 

 

Bij Stichting Seniorenomroep Venlo, voorheen Huisomroep TZBO, komt per 1 januari 2021 

de functie van voorzitter vacant. Daarnaast is de omroep op zoek naar een nieuwe secretaris. 

 

Seniorenomroep Venlo maakt radioprogramma’s voor de steeds grotere groep senioren in de 

gemeente Venlo. Daarnaast maken de vrijwilligers videoprogramma’s. Deze uitzendingen 

worden uitgezonden via het internetkanaal van de omroep www.seniorenomroepvenlo.nl . 

Daarnaast beschikt het over een You Tube kanaal, waar de beelden (ook) te zien zijn. 

De omroep telt ruim 25 vrijwilligers, die  in Het Peske in Tegelen de studio heeft. Een 

redactieraad overlegt regelmatig over nieuwe onderwerpen. Hier maken de voorzitter en 

secretaris geen onderdeel van uit. 

 

Taak voorzitter: 

• Voorzitter bestuursvergadering, eenmaal per maand (eerste donderdag van de 
maand). 

• Drie á viermaal per jaar voorzitten van de vrijwilligersbijeenkomst. 
• Hij/zij is het aanspreekpunt van de omroep, onderhoud contact met externe partijen 

en persoonlijke contacten met de vrijwilligers. Hij/zij is sociaal vaardig, feeling 
hebben voor verhoudingen tussen mensen en daar zonodig in kan bijsturen.  

• Moet kunnen werken in teamverband. 
• Voorzitter bepaalt mede de strategie voor de toekomst en denkt mee over de gang 

van zaken. Hij/zij coördineert initiatieven en ziet toe dat genomen bestuursbesluiten 
worden uitgevoerd. 

• Kennis van omroepzaken is niet noodzakelijk, we verwachten wel interesse, het 
stimuleren en ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven bij de omroep. 

 

Taak secretaris: 

• Hij/zij is de spil van de omroep, is sociaal vaardig en moet kunnen werken in 
teamverband. 

• Hij/zij stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en doet verslag van de 
bestuursvergadering. 

• Verzorgt inkomende en uitgaande correspondentie. 
• Bijhouden van het archief. 

  

Heb je interesse? 
Mocht je interesse hebben in deze functie, of wil je eerst nadere informatie? Stuur dan een 
mailtje naar de huidige vice-voorzitter Frans Linssen: fjpm.linssen@home.nl 
Het bestuur zal in gesprek gaan met geïnteresseerde(n); de aanstelling komt in samenspraak 
tot stand.  
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