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Medewerker administratie kinderbestand v/m 
 
Maak jij graag lijstjes? 
 
Algemeen: 
-De functie Medewerker administratie kinderbestand v/m is een vrijwilligers functie. Er 
wordt geen vrijwilligers vergoeding voor gegeven. 
-De medewerker administratie kinderbestand (v/m) werkt samen met het bestuur. 
-De medewerker administratie kinderbestand werkt met privacy gevoelige informatie. Bij 
aanname dient u een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 
-Bij aanname na de proefperiode wordt een VOG verklaring aangevraagd. 
 
De administratie kinderbestand bestaat uit de volgende werkzaamheden:  
-Het verwerken van de nieuw ingeschreven kinderen in een daarvoor gemaakt Excel 
bestand. 
-Het verwerken van de bezoekers aantallen van de al bekende kinderen in een daarvoor 
gemaakt Excel bestand. 
-Het regelmatig overzetten van het Excel kinderbestand naar een Gmail bestand. 
-Het uitdraaien van turf lijsten voor de registratie. 
-Het uitdraaien van registratie formulieren. 
-Het maken van een jaarverslag.  
-Andere werkzaamheden die hiermee verband houden. 
 
Het aantal uren die nodig zijn variëren, omdat het sterk afhankelijk is van het aantal nieuw 
ingeschreven kinderen en het aantal kinderen wat Jeugdland bezocht heeft. Gemiddeld 
komt het tot nu toe neer op 1 tot 1½ uur per 3 weken. 
 
De werkzaamheden worden op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur op Jeugdland gedaan. Er 
is een computer beschikbaar.  
 
Functie eisen Medewerker administratie kinderbestand v/m (volwassene) 
-Communicatief vaardig. 
-Administratief en computer vaardig. 
-Bekend met Excel. 
-Verantwoordelijk, secuur, discreet. 
 
Reacties kunnen gestuurd worden naar: 
rooster@jeugdlandnieuwegein.nl t.a.v. het bestuur van Jeugdland. 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl/
mailto:rooster@jeugdlandnieuwegein.nl


 
Aanvullende informatie: 
 
-Het verwerken van de nieuw ingeschreven kinderen in een daarvoor gemaakt Excel 
bestand. 
Kinderen die voor de eerste keer op Jeugdland komen worden geregistreerd op een 
registratie formulier. Deze gegevens moeten in het Excel bestand verwerkt worden. 
 
-Het verwerken van de bezoekers aantallen van de al bekende kinderen in een daarvoor 
gemaakt Excel bestand. 
Kinderen die al geweest zijn worden geturfd in de registratielijst. Die kinderen moeten 
verwerkt worden in het Excel bestand. 
 
-Het regelmatig overzetten van het Excel kinderbestand naar een Gmail bestand. 
Het Excel bestand moet regelmatig, minimaal 1 keer per maand overgezet worden naar het 
Gmail bestand. 
 
-Het uitdraaien van de registratie lijsten. 
Op dit moment wordt elke 3 weken een nieuwe registratie lijst uitgedraaid. Als de opzet 
mocht veranderen, dan kan de frequentie ook veranderen. 
 
-Het uitdraaien van registratie formulieren. 
Het is belangrijk dat er altijd voldoende registratie formulieren in de ‘registratiemap’ zitten. 
Dus het aantal formulieren wat nog aanwezig is controleren en zo nodig aanvullen. Een 
origineel van het registratieformulier staat in de computer van Jeugdland. 
 
-Het maken van een jaarverslag.  
Het jaar verslag moet aan het begin van het volgend jaar gemaakt worden. In het verslag 
moet verwerkt worden hoeveel kinderen Jeugdland bezocht hebben bij de knutselmiddagen, 
bij de themadagen (denk aan Halloween en Sint Maarten) en bij de ‘reguliere’ openingen.  
 
-Andere werkzaamheden die hiermee verband houden. 
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