
Heb je ervaring met PR en Communicatie en affiniteit met IVN? 

Dan is deze functie voor jou! 

 

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk 

natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren 

en doen staat altijd centraal, onder begeleiding van onze gidsen en vrijwilligers. De lokale 

afdeling IVN IJssel en Gouwe telt 150 leden waarvan 30 vrijwilligers zich actief inzetten om 

onze activiteiten uit te voeren. 

Onze activiteiten trekken veel bezoekers. Wij zouden daarom in de toekomst onze activiteiten 

graag uitbreiden, zowel in Gouda als in de omgeving (Bodegraven/Reeuwijk, Waddinxveen, 

Krimpenerwaard). Om dit te bereiken hebben wij onder andere goede publiciteit nodig. Wij 

hebben een PR-werkgroep die dit verzorgt. Zij verzorgen de publiciteit rondom onze 

activiteiten, bemensen kraampjes op diverse markten, verzorgen de nieuwsbrief en de 

website. 

De huidige coördinator van de PR-werkgroep heeft  aangegeven haar functie neer te willen 

leggen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator voor onze PR-werkgroep. 

De rol van de coördinator PR 

• Voor de coördinator staan samenwerking en communicatie centraal. In overleg met de 

werkgroep worden de taken verdeeld en hij/zij is de verbindende schakel met het 

bestuur. Daarbij denkt hij/zij actief mee met het bestuur over:de publiciteit rondom de 

activiteiten 

• de inzet van PR als middel ter ondersteuning van de groei van de vereniging en haar 

activiteiten 

De coördinator heeft, naast het bestuur, veel contacten met vrijwilligers, collega-

coördinatoren van andere werkgroepen en andere afdelingen in de regio. 

Wij zoeken iemand die…. 

….affiniteit heeft met natuur en duurzaamheid en samen met ons mee wil werken aan de groei 

van de vereniging. 

Je bent iemand die energie krijgt van samenwerking met anderen, je bent actief en je pakt de 

dingen op die gedaan moeten worden. Daarnaast weet je anderen te stimuleren en te 

ondersteunen in hun taak. Je streeft ernaar om samen met de leden van de werkgroep de 

berichten op pakkende wijze te brengen. Je gaat graag met het bestuur de uitdaging aan de 

activiteiten van de vereniging verder uit te rollen over de regio om daarmee steeds meer 

inwoners van deze streek te informeren en enthousiast te maken voor de natuur. 

Lijkt het je leuk om onze vereniging op deze wijze te steunen, of wil je meer informatie, neem 

dan contact op met onze voorzitter Ellen van de Zilver (voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl). 

mailto:voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl


Sluit bovenstaande vacature minder goed aan bij jouw wensen, maar zou je wel in een andere 

rol een bijdrage willen leveren aan IVN, aarzel dan niet om ook in dat geval contact op te 

nemen. 

We horen graag van je! 

Het bestuur IVN IJssel en Gouwe 

De organisatie 

IVN (Instituut Voor Natuureducatie) bestaat, naast de landelijke vereniging (die o.a. zorgt 

voor het landelijk initiëren van campagnes, projecten en evenementen) uit 170 lokale 

verenigingen waar de natuuractiviteiten georganiseerd worden. Eén van die lokale 

verenigingen is IVN IJssel en Gouwe. Deze vereniging organiseert onder andere excursies en 

lezingen, maar ook andere buitenactiviteiten voor zowel kinderen, volwassenen als senioren 

binnen de gemeenten Gouda, Bodegraven/Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard (voor 

informatie over de activiteiten binnen onze vereniging zie www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-

gouwe). 
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