Gevraagd!
Leden voor de commissie Jeugd

Wat houdt de functie in?
De commissie Jeugd is nieuw binnen de NBV. Er zijn op dit moment nog geen commissieleden.
Activiteiten die binnen de NBV voor de jeugd worden uitgevoerd zijn o.a. de organisatie Nederlandse
selectiedag en deelname IMYB (jeugd-imkercompetitie), er worden jeugdcursussen gegeven in
sommige afdelingen en we stellen promotie- en informatiemateriaal beschikbaar gericht op jeugd.
Zoals het spreekbeurtpakket en de jeugdfolder die beiden in ontwikkeling zijn, er zijn kleurplaten
online beschikbaar etc. Toch willen we graag onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij
de wensen van de jeugd. Immers, de jeugd is de toekomst van de vereniging en er wordt in het
onderwijs veel aandacht geschonken aan bestuivers en biodiversiteit. Wat kan de NBV vervolgens
bieden en wat is er nodig om dat georganiseerd te krijgen?
Hoe maken we de NBV relevant en aantrekkelijk voor jongeren?

Wat hebben we je te bieden?
Met een functie als commissielid binnen de NBV ben je waardevol bezig! Samen met de andere
commissieleden, bestuur, bureau en vrijwilligers zorg je dat de vereniging in haar activiteiten goed
aansluit bij de behoefte van de leden.
 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 dat je kennis hebt van de imkerij, heb je affiniteit met kinderen of voer je zelf kinderactiviteiten binnen de imkerij uit. Daarnaast vind je het leuk om je vrijwillig in te zetten voor de
vereniging. Je wilt graag een bijdrage leveren en zet je in om van deze nieuwe commissie en haar nog
te ontwikkelen activiteiten een succes te maken. Daarbij kunnen we op je inzet rekenen!
Met het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring, stem je in met ons privacyprotocol.
Vanwege de bijzondere doelgroep (kinderen) van de commissie maakt het aanvragen van een
Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel uit van de aannameprocedure.
Voor informatie kun je terecht bij Nadine Schalk, verenigingsmanager
E-mail: nadine@bijenhouders.nl of telefoon 06-1893 6180

