
Profielschets lid Bestuur 
 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 8 lid 4 van de statuten van It Fryske Gea, vastgesteld bij 
notariële akte op 14 april 2021 verleden voor mr. G. Vellinga, notaris te gemeente 
Súdwest-Fryslân, stelt het bestuur bij deze een profielschets vast voor zijn omvang 
en samenstelling, rekening houdend met de aard van de vereniging, haar activiteiten 
en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van het 
bestuur. 
 
Profielschets bestuurslid algemeen 
 
1. Tot de profielschets van een lid van het bestuur behoren de volgende 

aspecten: 
• het onderschrijven van de doelstelling van de vereniging en zich hiertoe 

actief willen inzetten; 
• het scheppen van het bestuurlijk kader waarbinnen de directie functioneren 

kan; 
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  
• het vermogen om in teamverband het bestuurlijk beleid vorm en inhoud te 

geven;  
• het vermogen om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;  
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de 

vereniging stellen; 
• voldoende beschikbaarheid; 
• de Friese taal ten minste passief beheersen; 
• lid zijn van de vereniging It Fryske Gea; 
• een brede maatschappelijke binding hebben en over een functioneel 

netwerk beschikken, waarbij onder meer gedacht kan worden aan een of 
meerdere van de aandachtsgebieden: natuur, natuurbeheer, 
natuurontwikkeling, landschap, cultuurhistorie, hydrologie en sociale 
geografie, financieel-economisch, politiek-bestuurlijk, sociaal-economisch, 
juridisch, onderwijskundig en/of onderwerpen aangaande functies die 
spelen in het landelijk gebied; 

• lid zijn van het bestuur van Stichting Landschapsbeheer Friesland, in welke 
functie binding wordt gevraagd met dezelfde aandachtsgebieden als 
hiervoor genoemd.  

 
Profielschets voorzitter 
 
2. Van de voorzitter van het Bestuur worden onverminderd de algemene 

profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het 
bijzonder dient hij/zij: 
• het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de 

voorzittersfunctie te vervullen en de vereniging intern en extern te kunnen 
representeren;  

• over de persoonlijkheid en de achtergrond te beschikken om een leidende 
rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen het Bestuur;  



• over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directie; 

• het vermogen te hebben een goede gesprekspartner te zijn voor de Raad 
van Toezicht 

• over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij extern 
een rol in het belang van de vereniging kan vervullen; 

• de Friese taal actief te beheersen; 
 
Samenstelling bestuur 
 
3. Het algemene profiel voor het Bestuur dient ertoe te leiden dat het bestuur 

zodanig wordt samengesteld dat de leden: 
• tezamen een spreiding met zich mee brengen leidend tot een brede 

maatschappelijke diversiteit, waarbij diverse deskundigheden en 
disciplines aanwezig zijn op de voormelde aandachtsgebieden. 

• aftreden volgens een rooster van aftreden met een in tijd glijdende schaal;  
• een passende spreiding kennen qua woonomgeving. 
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