
Vacature Bestuur NBVIJS 

Het bestuur van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. houdt zich bezig met de 

bestuurlijke zaken die geregeld moeten worden voor onze vereniging. Wij vergaderen ongeveer 8 x 

per jaar en bespreken dan begroting, lezing-onderwerpen, extra activiteiten, samenhang binnen de 

vereniging, enz. We werken ook aan een plan om onze mooie vereniging toekomstbestendig te 

houden met activiteiten voor en in de natuur, waar ook de toekomstige leden aan verbonden willen 

zijn. Vanwege het vertrek van één van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw 

bestuurslid per maart 2022. Om meer balans in de samenstelling van het bestuur te verkrijgen 

hebben wij een profiel opgesteld voor het bestuurslid dat wij zoeken.  

 

Wij zoeken: 

Ben jij een man, bij voorkeur jonger dan 50, die geboren en getogen is in de omgeving van IJhorst-

Staphorst? Die een binding heeft met (leden van) de vereniging en de natuur in deze omgeving? Je 

wordt niet overladen met lastige of tijdrovende bestuurstaken, we zijn vooral op zoek naar iemand 

die de wat jongere generatie van hier al langer wonende leden kan vertegenwoordigen. Wil je een 

aantal avonden per jaar meepraten over hoe onze vereniging bij kan dragen aan natuurbehoud en 

beleving? Neem dan contact op met Mirjam of Clarien (voorzitter en vice-voorzitter) voor een 

informerend gesprek. 

 

Wij bieden: 

Een fijn team bestuursleden die zich met enthousiasme inzetten om doormiddel van een bloeiende 

natuurbeschermingsvereniging bij te dragen aan de mooie natuur, het landschap en biodiversiteit in 

onze omgeving.  

Het verbreden van je netwerk en het opdoen van bestuurlijke ervaring. 

De mogelijkheid om je op een aantal vrije avonden betekenisvol in te zetten waarmee je bijdraagt 

aan het behouden van ons landschap, de natuur en biodiversiteit. 

 

Contact: 

Je kunt contact opnemen met Mirjam of Clarien voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of om eens 

een keer mee te overleggen. 

Namens het bestuur: 

Clarien Cornelissen (vice-voorzitter) 

Mirjam Fagel (voorzitter) 

 


