AVVN samen natuurlijk tuinieren zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor de functie van consul (t.b.v.
relatiebeheer en -onderhoud)
WIE ZIJN WIJ?

AVVN is het landelijk netwerk van volkstuinverenigingen en volkstuinders. We staan voor het
belang, het behoud en de uitbreiding van volkstuinparken en volkstuinen, want zij zijn van
onschatbare waarde voor de samenleving en de biodiversiteit en vanzelfsprekend voor de
gebruikers zelf. Door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid en door
op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren dragen wij eraan bij dat het volkstuinieren een
mooie toekomst tegemoet gaat. Dat tuinders plezier in en van hun tuin hebben, dat het gezellig
is in de vereniging en dat het bestuur deskundig ondersteund wordt. Onze kerntaken zijn:
belangenbehartiging, advies en bijstand, rechtszekerheidsbescherming en informatie en
voorlichting.

VRIJWILLIGER BIJ AVVN
Het AVVN-bestuur en een klein professioneel bureauteam voeren de kerntaken uit. Om de
kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en onze ambities te verwezenlijken, werken wij
graag samen met vrijwilligers. Zij versterken de verbinding met onze verenigingen, hun
besturen en hun tuinders.

CONSUL BIJ AVVN
Je maakt deel uit van een team van mede-consuls die informele banden onderhouden met
onze verenigingen. Dat doe je met name door persoonlijke bezoeken af te leggen. Je doet je
vrijwilligerswerk onder begeleiding van een coach van het AVVN-bureau.

JOUW ROL
•

•

Je bent het visitekaartje en de vooruitgeschoven post en vertegenwoordiger van AVVN
en je onderhoudt daartoe de informele contacten met besturen en tuinders van de
vereniging(en) die je onder je hoede hebt. Hoeveel verenigingen dat zijn, bepaal je zelf.
We bespreken met je hoeveel tijd je daaraan wilt en kunt besteden.
Je draagt daarmee zorg voor het op peil houden en waar nodig verbeteren van de relatie
tussen AVVN en de verenigingen.

ALS CONSUL
•
•
•
•

Vind je het heerlijk om met mensen om te gaan en je hebt dan ook uitstekende sociale
en communicatieve vaardigheden.
Heb je een warme persoonlijkheid, je kunt goed luisteren, onthoudt wat belangrijk is
voor de ander en koppelt dit terug naar je coach.
Heb je grote affiniteit met het (volkstuin)verenigingsleven en met samen natuurlijk
tuinieren.
Onderschrijf je de missie, visie en het beleid van AVVN.

•

Ben je een netwerker en toon je initiatief in het aangaan van het
relatieonderhoud.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•
•
•
•
•

Boeiend vrijwilligerswerk in een dynamisch maatschappelijk en groen
samenspel;
Een vrijwilligersovereenkomst met afspraken over vergoeding en verzekeringen;
Een regelmatig samenzijn met mede-consuls en overige vrijwilligers;
Een prettige samenwerking met en een professionele begeleiding van je coach;
Aanbod van trainingen en workshops.

Procedure
Met geïnteresseerde kandidaten voeren wij een kennismakingsgesprek om een eventuele
samenwerking te bespreken.

BEN JE AL ENTHOUSIAST?
Kijk ook nog even op onze website. Daar vind je de profielschets voor consuls en de algemene
voorwaarden voor vrijwilligers. Voor meer informatie kun je ook even een telefoontje plegen
(030-6701331) naar het AVVN-bureau en vragen naar Herman Vroklage.
Helemaal klaar ervoor? Meld je dan aan door je gegevens in te vullen in ons aanmeldformulier
en die op te sturen naar info@avvn.nl.
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