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PROMETHEUS ZOEKT EEN SECRETARIS EN ALGEMEEN BESTUURSLID 
 
Prometheus is een actieve personeelsvereniging voor alle medewerkers van de TU Delft. Het 
Prometheus Office zorgt ervoor dat ons activiteiten- en kortingsprogramma goed gevuld is. Het 
Prometheusbestuur zet zich op de achtergrond actief in voor een goed kader voor dat programma.  
 
We hebben een vacature voor algemeen bestuurslid en Kim, onze secretaris, heeft aangegeven haar 
bestuurstermijn vroegtijdig te willen beëindigen. We zijn daarom op zoek naar:  
 

een secretaris & een algemeen bestuurslid 
 
Voor deze twee vacatures zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die voldoen aan onderstaande 
kenmerken: 
 

• Je bent lid van PV Prometheus; 
• Je spreekt Nederlands of Engels; 
• Je zult actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen (driewekelijks); 
• Je draagt waar mogelijk ideeën aan ter verbetering van het bestuur én de vereniging. 

 
Daarnaast de secretaris geeft de volgende specifieke verantwoordelijkheden: 
 

• Je plant de bestuursvergaderingen, bereidt deze voor met de voorzitter en manager 
Prometheus en stelt de notulen op.  

• Je organiseert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en zorgt dat alle benodigde stukken 
op tijd beschikbaar zijn voor onze leden. Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse 
bestuursverslag en voor het verslag van de vergadering zelf.  

• Je bent verantwoordelijk voor de Kamer van Koophandel-registratie van Prometheus.  
 
De rol bestuurslid is een vrijwillige maar niet een vrijblijvende rol. Van onze bestuursleden verwachten 
we dat ze actief en betrokken zijn bij de vereniging en dat zij het belangrijk vinden om als PV 
Prometheus onder aanvoering van de manager Prometheus een mooi activiteitenprogramma neer te 
zetten voor onze leden.  
Prometheus biedt geen vergoeding voor bestuurstaken. Het is dan ook belangrijk dat je met je 
leidinggevende goede afspraken maakt over je inzet bij het bestuur.  
 
De nieuwe bestuursleden worden officieel benoemd tijdens een algemene ledenvergadering na 
akkoord van de aanwezige leden. Als bestuurslid word je toegevoegd aan de Kamer van Koophandel-
registratie van PV Prometheus.  
 
Ben je enthousiast, meedenkend, positief en sta je open voor nieuwe ideeën? Stuur dan een e-mail 
naar prometheusbestuur@tudelft.nl  
 
Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden of mail naar 
prometheusbestuur@tudelft.nl 
 

      
Marco Hagendijk 
Voorzitter 

Vacature 
Secretaris 

Udo Ouwerkerk 
Penningmeester 

Robin de Kruijff John van Duijn Parvane Sariri 
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PROMETHEUS IS LOOKING FOR A SECRETARY AND A GENERAL BOARD MEMBER 
 
Prometheus is an active staff association for all TU Delft employees. The Prometheus Office ensures 
that our programme of activities and discounts is well-filled. The Prometheus board is responsible for 
maintaining and developing the framework in which the activities are organised.  
 
We have a vacancy for general board member and Kim, our secretary, has indicated she wishes to end 
her term on the board early. Therefor we are looking for:  
 

a secretary & a general board member 
 
For these two vacancies we are looking for enthusiastic members who recognise themselves in the  
following characteristics: 
 

• You are a member of Prometheus; 
• You speak Dutch or English; 
• You will actively participate in the board meetings (once every three-weeksly); 
• Where possible, you contribute ideas to improve the board and the association. 

 
In addition, the secretary has the following specific responsibilities: 

• You plan the board meetings, prepare them with the chair and manager Prometheus and draft 
the minutes.  

• You organise the annual General Assembly and make sure all necessary documents are 
available to our members in time. You are responsible for the annual board report and for the 
minutes of the meeting.  

• You are responsible for the Prometheus registration at the Chamber of Commerce.  
 
The role of board member is voluntary but not without obligation. We expect our board members to 
be active and involved in the association and we expect them to think it is important for Prometheus, 
under the leadership of the Prometheus manager, to organise a good and balanced programme of 
activities for our members.  
Prometheus does not offer compensation for board tasks. It is therefore important that you discuss a 
position on the board with your manager before making your commitment.  
 
The new board members will be appointed during a general meeting of members after approval of the 
members present. As a board member, you will be added to the Prometheus Chamber of Commerce 
registration.  
 
Are you enthusiastic, positive a teamplayer and open to new ideas? Please send an e-mail to 
prometheusbestuur@tudelft.nl.   
 
Or do you have any questions? Please contact one of the current board members or mail to 
prometheusbestuur@tudelft.nl. 
 

      
Marco Hagendijk 
Chair 

Vacancy  
Secretary 

Udo Ouwerkerk 
Treasurer 

Robin de Kruijff John van Duijn Parvane Sariri 
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