IVN De Bilt e.o.
Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid zoekt een
Secretaris van haar bestuur
Draag jij de natuur in De Bilt en omgeving een warm hart toe, en wil je hier een steentje aan
bijdragen? Dan is secretaris van onze afdeling misschien iets voor jou!
Als secretaris ben je de spin in het web. Je ondersteunt het bestuur, en je speelt een centrale rol in
de communicatie met de actieve leden van onze vereniging, en met natuurorganisaties in onze regio
waar wij nauwe relaties mee onderhouden. Zo zet je je in voor de ontwikkeling van natuureducatie,
en -beleving voor jong en oud!
Wat wordt van je verwacht?
Je zorgt voor een goed lopend secretariaat van onze afdeling. Samen met de voorzitter en
penningmeester vorm je het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk
voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging. De secretaris vervult daar een
spilfunctie in. Hij/zij:
• is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging en onderhoudt contacten van buitenaf zoals
belangstellenden, en samenwerkende natuurorganisaties;
• verzorg het contact met de leden binnen onze IVN afdeling, met andere afdelingen en IVNlandelijk;
• ontvangt correspondentie en zorgt voor verspreiding ervan onder de betreffende actieve leden;
• neemt deel aan de bestuurs-, en algemene ledenvergaderingen, stelt in overleg met de voorzitter
de agenda vast, en verzorgt de uitnodigingen voor, en de notulen van deze vergaderingen;
• verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur en houdt het archief bij.
Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je starten als aankomend secretaris en word je door
het bestuur tot secretaris opgeleid.
Maar waarom zou je dit doen?
Als secretaris heb je de unieke mogelijkheid om mee te denken en mee te beslissen over de
toekomst van IVN De Bilt. Daarnaast kun je veel leren op gebied van besturen, overleg en
samenwerking.
Wat heeft het bestuur de secretaris te bieden?
Het bestuur is een gedreven groep enthousiaste vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerken en
allen een passie voor de vereniging hebben. Samen met alle vrijwilligers, leden en andere
betrokkenen zetten we ons in om van IVN De Bilt een vereniging van en vóór de leden te maken.
Tijdinvestering?
• Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen
• Enkele uren per week (inschatting gemiddeld 3 uur)
• Vanuit je persoonlijke interesse en wensen kunnen daar extra activiteiten bijkomen.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in de functie van (aankomend) secretaris, en wil je meer informatie? Neem dan
gerust contact op met Christ-Jan Nederlof (voorzitter) Tel: 06 5574 3770

