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Vacature

Secretaris landelijk bestuur KNNV
Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging met een
landelijk bestuur en 48 afdelingen verspreid over heel Nederland. De KNNV is opgericht in 1901 en heeft
ongeveer 8.000 leden. Het is een vereniging van vrijwilligers met de volgende doelen.
a.
Het vermeerderen van kennis van de natuur.
b.
Het aankweken van belangstelling en liefde voor de natuur.
c.
Het bijdragen aan natuur- en landschapsbescherming.
Het landelijk bestuur van de KNNV zoekt een secretaris voor het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur
bestaat op dit moment uit vijf leden. Aanvulling naar zes of zeven leden is zeer gewenst. Gezien de
samenstelling van het bestuur nodigen we vrouwen nadrukkelijk uit te reageren.
Secretaris landelijk bestuur
Een nieuwe secretaris wordt geduldig ingewerkt en hoeft zich geen zorgen te maken over plotseling veel
werk. Ook als je de KNNV niet (goed) kent kun je je enthousiasme voor de natuur omzetten in
meedenken over het beleid van de vereniging. Geleidelijk aan leer je vanzelf de vereniging beter
kennen. Het enige wat telt is je enthousiasme voor de natuur. We doen het vooral samen. Je werkt
nauw samen met onze bureaumedewerkers.
Taken van een secretaris op een rij:
• Actief meedenken over het landelijk beleid van de KNNV
• Agenderen en notuleren van bestuursvergaderingen (ongeveer 10 x per jaar) en de
Vertegenwoordigende Vergadering (1x per jaar)
• Aanspreekpunt zijn voor een aantal KNNV geledingen (landelijke werkgroepen, commissies en
gewesten) en enkele beleidsportefeuilles.
• Het landelijk bestuur vertegenwoordigen indien nodig
Tijdsinvestering:
Het bestuurslidmaatschap kost naar schatting 6 uur per week. We vergaderen maandelijks afwisselend
in het pand van de Vogelbescherming in Zeist en in Zwolle.
Wat levert het je op?
Je werkt samen met een informele, gezellige groep mensen en doet veel contacten op in de gehele
breedte van de KNNV en allerlei natuurorganisaties. Je doet inspiratie op door de geweldige
hoeveelheid spannende en interessante activiteiten die door de afdelingen overal in het land
georganiseerd worden. Je voelt je actief en gewaardeerd.
Belangstelling?
Neem contact op met Betty van Leeuwen, secretaris-ad interim van het landelijk bestuur voor meer
informatie over de functie. E-mail: secretaris@knnv.nl of tel: 0529-433969, of met de voorzitter van het
landelijk bestuur Bart Heijne, e-mail: voorzitter@knnv.nl of bel 06-55061023, 0318-618327.
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