Vacatures Bestuurslid NBV
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is volop in ontwikkeling! Het ambitieniveau van de vereniging
is hoog en maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken vragen volop de aandacht.
Binnen het bestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden.
Het is belangrijk dat het bestuur een afspiegeling is van de imkerij en zo mogelijk zelfs van de Nederlandse
samenleving. Voelt u zich dus van harte uitgenodigd om uw interesse in de vacature kenbaar te maken!
Een bestuurslid van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging…
… is bekend met en geïnteresseerd in de vraagstukken binnen de imkerij
… is bekend met de diverse invalshoeken van de Nederlandse imkerij en kan deze vertegenwoordigen
… is een teamspeler
... heeft bestuurlijke ervaring
… heeft bij voorkeur expertise op het gebied van biodiversiteit, bestuiving of urban beekeeping
… heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
… heeft voldoende tijd beschikbaar om een betrokken bestuurder te zijn
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, worden leden uit West- en Noord-Nederland in het
bijzonder uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Dat geldt ook voor jonge en/of vrouwelijke
imkers.
Als bestuurslid van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging…
… bepaal je samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
… initieer en realiseer je plannen om de imkerij toekomstgericht te ontwikkelen
… overleg je binnen toegekende aandachtsgebieden/portefeuilles, zowel in commissies als met externe
partijen.
… vertegenwoordig je de vereniging actief, zowel formeel als informeel
… ben je een ambassadeur voor de imkerij, de vereniging en bijen in het algemeen.
Tijdsbesteding
De bestuursfunctie zal doorgaans 4 tot 8 uur per week inzet vragen, maar pieken komen voor.
Maandelijks is er een bestuursvergadering en periodiek zijn er bijeenkomsten met de Ledenraad. Daarnaast
ben je actief in 1 of meer commissies en vertegenwoordig je de vereniging op landelijke of regionale
bijeenkomsten.
Vergoeding
Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een onkosten- en kilometervergoeding beschikbaar is.

Geïnteresseerd?
Heb jij het idee binnen het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan de imkerij van vandaag én van de
toekomst? Dan ontvangen we je motivatie en CV graag uiterlijk 15 oktober 2019!
De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van het bestuur en de ledenraad.
Neem voor meer informatie of het toesturen van je motivatiebrief contact op met Nadine Schalk,
verenigingsmanager: 06-18936180 / nadine@bijenhouders.nl
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