
Profiel voorzitter VNMW 

Vereniging 

De Vereniging Natuur en Milieu in Wijk bij Duurstede (VNMW) zoekt een nieuwe voorzitter. De 

vereniging heeft 150 leden en telt 7 werkgroepen, die binnen vastgestelde grenzen vrijwel autonoom 

opereren. De werkgroepen houden zich bezig met landschapsbeheer, vogels, de heemtuin, flora, 

natuureducatie, zwerfvuil en het groenbeleid. Leden van de vereniging voelen zich niet allen 

verbonden met de natuur, maar steken ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen. De vereniging 

is een afdeling van de landelijke IVN organisatie met meer dan 25.000 vrijwilligers. 

Wensen 

We zoeken een enthousiaste ambassadeur, collegiaal bestuurder en bruggenbouwer met goede 

netwerk- en communicatievaardigheden, die voornamelijk de vereniging naar buiten toe 

vertegenwoordigt; tevens leidt de voorzitter de maandelijkse bestuursvergaderingen. De voorzitter is 

vooral ook een teamspeler die draagvlak zoekt voor beslissingen. Affiniteit met en kennis van natuur 

en/of landschap is een vereiste, en het bezit van een persoonlijk netwerk binnen de natuur en 

milieuwereld is een pre.  

Inspanning 

De tijd die deze onbezoldigde functie vereist is ongeveer 8 uur per maand (avonduren) voor de 

bestuursvergaderingen en het kwartaaloverleg met de IVN regio, aangevuld met het incidenteel 

bijwonen van andere bijeenkomsten met bijvoorbeeld de gemeente en andere organisaties op het 

gebied van natuur en landschap (overdag). De vereniging heeft warme connecties met veel 

organisaties binnen de natuurwereld. 

Beloning 

Wij bieden het voorzitterschap van een goed-draaiende vereniging, met een enthousiast bestuur en 

actieve werkgroepen. De VNMW heeft een goede reputatie bij overheden en burgers. De doelen die 

we proberen te bereiken zijn serieus, de omgangsvormen binnen de vereniging zijn echter informeel 

en hartelijk. De functie biedt een uitstekende gelegenheid om een (nieuw) lokaal netwerk op te 

bouwen en onderhouden. 

Informatie 

Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website, www.vnmw.nl en de huidige 

bestuursleden (contactgegevens op de website) zijn uiteraard bereid om meer informatie te geven. 

Aanmelden via een van de huidige bestuursleden of via info@vnmw.nl.  
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mailto:info@vnmw.nl

