
Vacature twee leden van het bestuur van de vereniging It Fryske Gea  
 
 
De Vereniging It Fryske Gea heeft als doelstelling de bescherming, het behoud en de 
ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Fryslân. Daarvoor 
beheert It Fryske Gea meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een oppervlakte van 
ruim 20.000 hectare. Meer dan 36.000 leden steunen het werk van It Fryske Gea. 
 
Het Bestuur van de Vereniging It Fryske Gea bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door 
een werkorganisatie van meer dan 70 medewerkers. Daarnaast heeft het Bestuur drie 
adviescommissies die gevraagd en ongevraagd adviezen geven op het gebied van: 
verenigingszaken, communicatie en samenwerking; natuurkwaliteit; en cultuurhistorie en 
erfgoed. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de activiteiten en beslissingen van het 
Bestuur. 
 
It Fryske Gea zoekt per 23 juni 2020 twee nieuwe leden van het bestuur (m/v).  
 
Van een lid van het bestuur wordt verwacht dat zij/hij: 
 

- De doelstelling van de vereniging onderschrijft en zich hier actief voor wil inzetten; 
- Beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
- In staat is het bestuurlijk beleid vorm en inhoud te geven; 
- In staat is de directie te adviseren en als klankbord te dienen; 
- In staat is besluitvorming en advisering in teamverband uit te oefenen; 
- In staat is het belang van de vereniging intern en extern uit te dragen; 
- Over deskundigheid en een functioneel netwerk beschikt bij voorkeur op een of 

enkele van de volgende gebieden: natuur en landschap, communicatie en 
samenwerken, educatie, cultureel erfgoed, juridische aangelegenheden, 
waterbeheer en ruimtelijke ordening, of duurzame landbouw; 

- Voldoende beschikbaar is; 
- De Friese taal in woord en geschrift ten minste passief beheerst. 

 
Vrouwen worden uitdrukkelijk gevraagd te reageren. 
 
De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden gekozen en 
benoemd op voordracht van het bestuur. 
 
De functie van bestuurslid is onbezoldigd. 
 
Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure kunt u vinden in het document 
Aanstellingsprotocol en profielschets Bestuur It Fryske Gea. 
 
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
sollicitatiecommissie, mevr. J. (Jeltsje) van der Meer-Kooistra, via het secretariaat van de 
vereniging, tel. 0512-381448 of info@itfryskegea.nl 
 


