
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen. NVBS – Opgericht 28 februari 1931 – 

Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 40407748 

 

 

 

De NVBS afdeling Utrecht organiseert voor de in Midden-Nederland wonende spoor- en 
tramwegliefhebbers gezellige en interessante bijeenkomsten (avonden) met diverse 
presentaties over de meest uiteenlopende onderwerpen op railgebied. Omdat de afdeling 
meer belangstellenden naar de bijeenkomsten wil lokken, is een uitbreiding van het huidige 
bestuur noodzakelijk. Daarom zoekt de afdeling een enthousiaste man of vrouw in de functie 
van  

 

secretaris afdeling Utrecht (vrijwilliger - m/v) 
 

Taken zijn onder meer: 
-het samenstellen van het halfjaarlijkse activiteitenprogramma inclusief het uitnodigen van 
de sprekers/presentatoren 
-het bijwonen van de bestuursvergaderingen (enkele keren per jaar) 
-het maken van afsprakenlijstjes van die vergaderingen 
-het verzorgen van het nieuws/nieuwtjes vanuit de afdeling Utrecht in samenwerking met de 
redacties van Op de Rails, de nieuwsbrief NVBS Actueel, en de Internetdienst van de website 
www.nvbs.com en onderhouden van contacten in verband met de banners op Somda.nl 
-het versturen van de reminders aan de leden voor de avonden  
-onregelmatig voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals het beantwoorden van 
brieven en e-mails 
 
Onze wensen: 
-een representatieve persoonlijkheid die handig is met een tekstverwerkingsprogramma en 
e-mail 
-affiniteit met de railliefhebberij 
-lid van de NVBS of bereid dat te worden 
-accuratesse 
-redactionele kwaliteiten/goede beheersing van de Nederlandse taal/creatief schrijver 
-bij voorkeur in het bezit van een beamer met geluidsapparatuur 
 
Benodigde tijd: 
-naar schatting gemiddeld zo’n vijf uur per maand. Rond april en november/december 
worden de programma’s voor het daaropvolgende halfjaar gemaakt; in die perioden kan het 
aantal uren oplopen 
 
Kostenvergoeding: 
-de kosten voor het reizen met het OV (tweede klasse) worden vergoed. Zie ook: 

http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Bstm_Bestuursmededel 
 

http://www.nvbs.com/
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Interesse of meer informatie?  
Mail naar Peter Doove: p.doove@ziggo.nl of bel hem op tel. 030-8788585. 
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