Vacature bestuurslid, tevens beoogd voorzitter
GNMF
De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie maakt zich sterk voor een mooi en duurzaam
Gelderland. Samen met honderd lokale organisaties en duizenden betrokken burgers beschermen we
kwetsbare natuur en mooie landschappen. We komen op voor een gezonde leefomgeving en maken
werk van duurzame energie en energiebesparing. Zo zijn we één van de initiatiefnemers van het
succesvolle burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. Momenteel ontwikkelen we nieuwe natuur en recreatie
in de Hattemerpoort. De GNMF is gehuisvest in Arnhem en heeft een kantoor met 10 medewerkers.
De GNMF maakt onderdeel uit van het landelijk samenwerkingsverband van 12 Provinciale Natuur en
Milieufederaties. Voor meer details zie website www.gnmf.nl.
Het bureau wordt aangestuurd door een directeur en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur,
dat 8 x per jaar bijeenkomt. Het bestuur is vervolgens weer verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Ledenvergadering van de vereniging die 2x per jaar bijeen komt en waar het jaarverslag,
het financieel verslag, jaarwerkwerkplan en begroting moeten worden goedgekeurd.
Met het oog op het vertrek van Jan Paul van Soest als voorzitter, vraagt het bestuur de leden
nadrukkelijk voorstellen voor een mogelijke opvolger die aan onderstaand profiel beantwoordt,
door te geven aan de directeur, waarna het bestuur de kandidaten zal benaderen ten behoeve
van een voordracht aan de ALV in november.

Profiel van de Bestuursvoorzitter:
-

-

-

-

Algemeen: de voorzitter is een gezaghebbend figuur, die in Gelderland aanzien heeft en
beschikt over een breed netwerk. Iemand die goed kan luisteren en invoelingsvermogen heeft,
goed kan voorzitten, initiatief neemt en indien nodig knopen kan doorhakken. Tijd heeft om af
en toe op het bureau te komen, goed overweg kan met de directeur en hem indien nodig kan
coachen. Interesse heeft voor hetgeen speelt binnen de vereniging.
Gezicht: De voorzitter is als bestuurder aanspreekpunt voor leden en lidorganisaties, In de
externe profilering opereert de voorzitter complementair aan de directeur. De voorzitter
vervangt de directeur in bijzondere gevallen. De voorzitter onderhoudt goede relaties met
Provinciale bestuurders en is aanwezig bij bestuurlijke overleggen met de gedeputeerde, LTO
e.d.
Bestuur en ALV: De voorzitter bepaalt samen met de directeur de agenda van het bestuur en
ALV en zit de bestuursvergaderingen en de ALV voor. De voorzitter kan goed luisteren maar
ook tijdig afkappen van niet relevante sporen. Heeft gevoel voor kameraadschappelijkheid,
respect voor de verschillende achtergronden van waaruit bestuursleden en
leden/lidorganisaties argumenteren. Kan, omgaan met verschillende disciplines en is in staat
overzicht te houden.
Directeur en bureau; Voor de Directeur fungeert de voorzitter als klankbord, meedenker en
eventueel bijstuurder. Voor de werknemers van het bureau van de GNMF is het belangrijk dat
zij er vertrouwen in kunnen hebben dat hun directeur goed gecoacht wordt en dat het bestuur
voldoende weet waar ze het over heeft.

Uit de statuten: bestuursleden worden op voorstel van het bestuur (of op voorstel van ten minste tien
leden) door de ALV benoemd (art. 8.4). Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en
een penningmeester aan (art. 8.5).
Beschikbaarheid: De nieuwe voorzitter zal worden gevraagd beschikbaar te zijn vanaf de zomer 2017
zodat hij/zij op de najaars ALV in november kan worden benoemd.
Voor meer informatie: Volkert Vintges directeur GNMF 026-3523740 / 06-44594122.

