Vacatures Het Hunehuis
Het Hunehuis is een sfeervol natuurvriendenhuis van het NIVON, een doe-het-zelf-huis dat
wordt beheerd door ongeveer 100 vrijwilligers. Prachtig gelegen op de Havelterberg. Iedereen
kan hier logeren en gebruikmaken van de faciliteiten van het huis. Het huis is het hele jaar
geopend. Zie ook www.hunehuis.nl
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat onze gasten zich thuis voelen in het Hunehuis. Door
vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed.
Aanmeldsecretariaat
Tezamen met enkele collega-vrijwilligers bemens je het aanmeldsecretariaat. In onderling
overleg wordt hiervoor een rooster opgesteld.
Reserveringen verlopen meestal via internet, maar regelmatig ontvangt het Hunehuis ook
telefonische reserveringsverzoeken, zowel voor groepen als voor individuen. Als
aanmeldsecretaris beoordeel je deze verzoeken aan de hand van ons geautomatiseerde
boekingssysteem. Je legt de reservering vast en stuurt digitaal de bevestiging. Je bent
communicatief ingesteld, klantgericht en hebt cijfermatig inzicht.
Deze werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan.
Inlichtingen bij Doky Verhagen, coördinator aanmeldsecretariaat 06-54607912.
Secretaris Beheercommissie
De Beheercommissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de vrijwilligersorganisatie en
accommodatie van het Hunehuis. Zij vergadert maandelijks op de eerste woensdag van de
maand. De Beheercommissie heeft zes functies, waarvan die van de secretaris vacant is.
Takenpakket in hoofdlijnen:
 in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda, bijwonen van de vergadering en het
verzorgen van het verslag;
 afhandelen ingekomen stukken, verzorgen van correspondentie en e-mailverkeer;
 zorgen voor administratieve benodigdheden voor de balie;
 deelnemen aan de landelijke bijeenkomst van secretarissen van het NIVON;
 bijhouden adressenbestand, aanleveren van gegevens aan externe organisaties e.d.
Je bent taalvaardig, nauwgezet en bekend met programma’s zoals Word, Outlook e.d.
Het tijdbeslag varieert en bedraagt gemiddeld ongeveer vier uur per week.
De meeste van deze werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan.
Inlichtingen bij Geke Kiers, voorzitter Beheercommissie 06-50604566.
Kookploeg
Het Hunehuis biedt activiteiten aan, waarvan sommige inclusief verzorging door een
kookploeg. Deze kookploeg heeft versterking nodig, mensen die het leuk vinden om menu’s
samen te stellen, inkopen te doen en maaltijden te bereiden voor onze gasten. Je doet dit
samen met anderen. Het Hunehuis heeft een volledig ingerichte horecakeuken.
De inzet van de kookploeg vindt in overleg plaats, enkele midweken per jaar.
Inlichtingen bij Marieke Kraan, coördinator kookploeg 06-10216239

Klussenploeg
Het Hunehuis ligt op een unieke locatie in het Holtingerveld. Het gebouw en terrein vergen
regelmatig onderhoud. Het groot onderhoud wordt door externen gedaan, het klein onderhoud
door vrijwilligers. Deze ploeg kan versterking gebruiken van iemand die ervaring heeft met
timmerwerkzaamheden.
De klussenploeg komt elke woensdag op het huis. Het is echter niet noodzakelijk om per sé
elke week aanwezig te zijn.
Inlichtingen bij Fred Landwaart, coördinator technische zaken, 06-18941866.
Huiswachten
Het Hunehuis huis wordt gerund door de huiswachten. Dit zijn vrijwilligers die gedurende een
hele week (van maandag tot maandag) zorgen dat alles in het huis reilt en zeilt en dat gasten
zich welkom voelen. Huiswacht ben je in een duo, je bent dus nooit alleen.
Je vindt het leuk om gasten te ontvangen, je bent representatief, sociaal vaardig en in staat tot
samenwerking.
Huiswachten worden eerst ingezet nadat zij door ervaren collega’s zijn ingewerkt. Het rooster
wordt voor een heel jaar opgesteld – en indien nodig – tussentijds aangepast.
Inlichtingen bij Martha Baede, coördinator huiswachten, 053-8510782.
Algemene informatie: Geke Kiers, voorzitter Beheercommissie 06-50604566.
voorzitter.hunehuis@nivon.nl en www.hunehuis.nl

