Frits Franssen
De Vogelwacht weet zich goed staande te houden te midden van een veelvoud
aan concurrerende natuurverenigingen. Na een dipje in het aantal leden tot 850 in
de afgelopen periode is het ledental weer aangegroeid tot 892 leden in april van
dit jaar. Overal in de vereniging borrelen activiteiten op en wordt de leefomgeving
van vogels beschermd. Het bestuur van de Vogelwacht geniet het vertrouwen van
de afdelingen en werkgroepen. De vereniging bloeit en dat willen we op zijn minst
zo houden en nog liever uitbreiden in de toekomst.
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen is het bestuur op zoek naar een
Bestuurslid, tevens Vice-voorzitter (V/M)
Profiel
Een geschikte kandidaat beschikt over goede contactuele eigenschappen, weet
mensen te motiveren, is in staat om de provinciale belangen van de vereniging te
overzien en te bevorderen, weet mensen aan te trekken en aan zich te binden,
hecht aan een goede, informele sfeer. Bij voorkeur is de kandidaat bereid om, na
een periode van Vice-voorzitter/Voorzitter-in-opleiding de functie van voorzitter te
bekleden in het bestuur.

Taken
- Leiding geven aan het VWU-bestuur bij afwezigheid van de voorzitter.
- Actieve rol bij het bewaken en bevorderen van de verenigingsstructuur.
- Oog hebben voor de belangen van de afdelingen en werkgroepen en de verschillende belangen kunnen afwegen tegen de belangen van de vereniging als
geheel.
- Voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering bij afwezigheid van de voorzitter.
- Externe (representatieve) contacten onderhouden in overleg met de andere bestuursleden.
- Activiteiten bevorderen in de vereniging op regionaal, plaatselijk en provinciaal
niveau.
- Bijdragen aan jaarlijkse bestuursprojecten.
Een bestuurslid is medeverantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging. Dat betekent dat u ongeveer 10 keer per jaar vergadert over alle zaken die
de Vogelwacht betreffen. De vergaderingen vinden in een vriendschappelijke sfeer
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plaats bij de bestuursleden thuis en duren meestal twee en een half uur. Er wordt
gebruikgemaakt van een schriftelijke agenda, notulen van de vorige vergadering
en een actielijst met afspraken over wie wat wanneer doet.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl of tel. 030-2328242.

Buidelmees - Jan van der Greef
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