IVN Maas en Niers is een actieve afdeling met ruim 350 leden. Op onze unieke locatie of in een van
de talrijke natuurgebieden van de Maasduinen van de gemeente Bergen, Gennep, Mook en
Middelaar organiseren wij diverse excursies, wandelingen, thema-avonden, lezingen en cursussen.
Voor onze grote jeugdafdeling de ‘Groentjes’ worden gevarieerde en talrijke activiteiten opgezet,
deze worden altijd druk bezocht. Verder heeft onze IVN afdeling verschillende actieve werkgroepen:
wandelingen en excursies, insecten en vlinders, vogels (uilen, roofvogels en weidevogels),
paddenstoelen, planten, PR, bibliotheek, landschapsbeheer en jeugd ‘de Groentjes’.

IVN Maas en Niers is op zoek
naar een inspirerende
voorzitter (V/M)

Voorzitter

Taken voorzitter
Als voorzitter zit je vergaderingen en de ALV voor. De vergaderingen bereid je voor met onze
secretaris. In- en extern ben jij het IVN gezicht van onze afdeling. Samen met het bestuur geef jij
richting aan ontwikkelingen van onze IVN-afdeling. Wij willen hierbij onze werkgroepen meer
betrekken. Nieuwe leden heet jij welkom, je informeert hen over onze IVN en over mogelijkheden
een bijdrage te geven aan de activiteiten binnen de diverse werkgroepen. Als specifieke taak richt je
je op het werven en betrekken van meer jongere leden.
Wat zoeken wij in onze voorzitter?
Je bent verbindend, empathisch, geeft coachend leiding. Je bent daadkrachtig en besluitvaardig,
sensitief (organisatie/politiek) en kunt goed luisteren. Je bent een kartrekker, proactief, iemand die
vooruit kijkt en mensen mee kan krijgen. Je beschikt over humor en kunt goed contacten
onderhouden. Naast dat je bijeenkomsten kunt leiden en presenteren is bestuurlijke ervaring niet
perse nodig. Je hoeft geen groene achtergrond te hebben, wel aantoonbare groene affiniteit.
Jij bent intrinsiek gedreven voor ontwikkeling van de visie en organisatie van IVN. Gelet op de huidige
samenstelling gaat bij een gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Uiteraard is vereist
dat je een VOG kunt overleggen. Alle bestuursleden zetten zich als vrijwilliger in voor de IVN.
Interesse
Ben jij een aanpakker, heb jij een visie die aansluit bij onze IVN afdeling en heb je interesse om onze
nieuwe voorzitter te worden? Dan kijken wij er naar uit je te ontmoeten.
Stuur een email met je persoonlijke gegevens, je ervaringen en motivatie op naar onze secretaris
Marcel Aaldering: secretaris@ivn-maasenniers.nl
Heb je vragen over het profiel of onze IVN afdeling, dan kun je contact opnemen met onze
waarnemend voorzitter Jan Wolters voorzitter@ivn-maasenniers.nl of mobiel op 06-57842484

