Vacature Secretaris stichting Huys te Moock
Omdat de huidige secretaris in april 2019 zijn functie gaat beëindigen, is het bestuur van
Stichting Huys te Moock op zoek naar een nieuwe Secretaris (vrijwilliger), vanaf april 2019.
De Stichting Huys te Moock is opgericht in 2014 en heeft als doel het in de herinnering
terugbrengen van de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog in en rond Mook en
Middelaar (Noord Limburg), met speciale aandacht voor de slag op de Mookerheide in april
1574. Alle informatie en gegevens over deze stichting zijn te vinden op
www.huystemoock.nl.
Reguliere taken:
 opstellen van de agenda en verslaglegging van het regulier bestuursoverleg;
 versturen van de digitale Nieuwsbrief (driemaal per jaar) aan vrienden;
 beheer van het digitale en fysieke archief;
 beheer van de activiteitenkalender, het adressenbestand en het tarievenoverzicht.
Algemene bestuurstaken:
 algemene taken zoals het gezamenlijk opstellen van het realisatieplan en
meewerken aan stichtingsactiviteiten zoals het afgelopen erfgoedfestival, zie
http://www.huystemoock.nl/nl/nieuwe-ontwikkelingen/2018-erfgoed-fesival-huyste-moock
 indien interesse/ambitie is er ook de mogelijkheid voor het gidsen van
wandelingen op de Mookerheide en geven van presentaties;
Wat biedt de stichting Huys te Moock?
 een groep zeer enthousiaste en betrokken medebestuursleden;
 een Educatief Bezoekerscentrum gehuisvest in het VVV Plasmolen-Mook, met o.a.
een interactieve touch-screen presentatie, documentatie, voorwerpen uit de
Tachtigjarige Oorlog;
 reeds door de stichting ontwikkelde producten en diensten zoals:
- diverse historische routes in en rond Mook en Middelaar
- een speurtocht naar de kist van Kiste Trui.
- een lespakket bedoeld voor basisscholen.
- Powerpoint presentaties
Interesse?
Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met dhr. Theo van
Brunschot, voorzitter van de Stichting Huys te Moock (tel.nr. 024 6963669),
info@huystemoock.nl).
Voor meer informatie kijk op onze website www.huystemoock.nl. Ons 5-jarenplan en
Realisatieplan 2019 zijn per mail op te vragen, om een goede indruk te krijgen van wat we al
gedaan hebben en hoe wij werken.

