5.1 Onderling schadefonds - vacature

Gevraagd!
Vrijwilligers voor het Onderling Schadefonds
Achtergrond
Het Onderling Schadefonds is in 2019 geïnitieerd door het bestuur van de NBV. De afdelingen
hebben overwegend positief gereageerd op de regeling Onderling Schadefonds die hen in concept is
voorgelegd. Voor de optimalisatie, implementatie en uiteindelijke uitvoering van dit voorstel zoeken
we minimaal twee vrijwilligers.

Wie zoeken we?
Heb je affiniteit met verzekeringswerk? Zijn polissen, schadebeoordeling en/of schade-afhandeling
voor jou gesneden koek en wil je met jouw kennis een bijdrage leveren aan een gezamenlijk
schadefonds, zodat gedupeerde imkers zich gesteund voelen in het afhandelen van schade? Heb je
naast inhoudelijke kennis ook zin om het traject succesvol met ons te gaan uitvoeren? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Wat houdt de functie in?
De conceptregeling en de reacties van de afdelingen neem je onder de loep om te komen tot een
geoptimaliseerde regeling die met ondersteuning van het bureau per 2020 geïmplementeerd kan
worden. Wanneer er schademeldingen binnenkomen, begint het echte werk rond de afhandeling.
Een nieuwe tak van sport voor de vereniging Met jouw expertise help je de vereniging wegwijs te
maken in deze nieuwe dienst. Met de opgedane ervaring uit het eerste half jaar van 2020, adviseer je
vervolgens het bestuur over de toekomst van de regeling.
Wat hebben we je te bieden?
Binnen de vereniging zetten we er flink de schouders onder om de imkerij van Nederland verder te
ontwikkelen. Je gaat deel uitmaken van het team van deskundige commissies, lokale en landelijk
bestuur, (project)werkgroepen, het bureau en vele enthousiaste en kundige vrijwilligers. De
uitdaging om de vereniging in haar activiteiten goed te laten aansluiten bij de behoefte van de leden,
gaan we met elkaar aan.
 Gemaakte reis- en onkosten worden vergoed conform de onkostenregeling.
 Middels de VNG Vrijwilligersverzekering van Wageningen ben je (verbonden als vrijwilliger
van de landelijke vereniging) o.a. verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen (ook als de
activiteit buiten de gemeente plaatsvindt)

Wat vragen we van je?
Naast bovengenoemde specifieke ervaring, heb je bij voorkeur enige kennis van de imkerij.
Daarnaast vind je het leuk om je vrijwillig in te zetten voor de NBV en we kunnen we op je inzet
rekenen! Met het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring, stem je in met ons privacy
protocol.
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Voor informatie kun je terecht bij Nadine Schalk, verenigingsmanager
E-mail: nadine@bijenhouders.nl of telefoon 06-1893 6180

