Functieprofiel besttuurslid – vrijwillige
v
fu
unctie
Vogelop
pvangcentrrum Midden
n‐Nederlan d
Jaarlijks vinden vele
e duizenden vogels
v
hun w
weg naar het Vogelhospitaal Naardeen. Van hele
e jonge
roodborrstjes tot imp
posante haviken. Allen hhebben ze om
m wat voor reden dan oook verzorgin
ng nodig.
Dit kan vvariëren van
n een beetje rust en wat te eten tot medische ingrepen en ddagelijkse verzorging
van de kkwetsuren. Niet
N alleen het daadwerkkelijke verzo
orgen van de
e vogels en hhet schoonho
ouden
van hun verblijven behoort
b
tot de
d taken vann onze vrijwilligers. Het hospitaal woordt grotend
deels
door vrijjwilligers gedreven; ook
k het bestuurr bestaat geh
heel uit vrijw
willigers.

Functieprofiel
n het reilen en zeilen van het
Een algeemeen bestuurslid houdt samen met de andere bestuurslede
b
Vogelhospitaal in de gaten. De werkzaamhed
w
den zoals hie
eronder bescchreven, bes laan ongeveer 8 uur
per maand.

Werkzaaamheden


V
Verantwoord
delijk voor eigen portefeeuille (vast te
e stellen in ovverleg met dde rest van het
b
bestuur)



O
Opstellen en
n bewaken be
eleid binnenn de eigen po
ortefeuille



D
Delegeren taaken voortko
omende uit bbeleid



B
Bijwonen van de bestuurrsvergaderinngen



Bij gelegenheid vertegen
B
nwoordigen vvan het Voge
elhospitaal bij
b (externe) eevenemente
en, acties
een bijeenkom
msten

Persoon
nsprofiel


JJe hebt verantwoordelijkkheidsgevoe l en affiniteitt met vogels en/of natuuur.



JJe hebt een eigen
e
stem binnen
b
het bbestuur.



JJe kunt goed
d samenwerkken en strateegisch denke
en.



JJe bent ’s avonds beschikkbaar voor vvergaderinge
en.

Enthoussiast geworrden?
Het Vogeelasiel is flink in bewegin
ng, en een gooed en stevigg bestuur is daarvoor
d
vann groot belan
ng. Lijkt
het je leuk om op deeze manier betrokken te zijn bij het wel
w en wee van de vogelss en een bijdrage te
leveren aaan de verdeere professio
onalisering e n profileringg van het opvvangcentrum
m, neem dan gerust
eens con
ntact op mett Kees Tegelb
berg, voorzittter van het bestuur,
b
tel. 06‐ 534734993 of per ma
ail
voorzitteer@vogelasieel.nl. Het bestuur komt 88x per jaar bij elkaar.

Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving

