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Vacature Penningmeester AVVN-bestuur
AVVN samen natuurlijk tuinieren is de landelijke organisatie die zich sterk maakt
voor het behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. Dat doen we via
lobby, het geven van ondersteuning aan onze leden bij alle denkbare vraagstukken
die komen kijken bij tuinieren in groepsverband en we bevorderen natuurlijk
tuinieren. In totaal vertegenwoordigt AVVN ruim 30.000 tuinders aangesloten bij 222
volkstuinparken.
Het AVVN-bestuur is een strategisch en collegiaal opererend bestuur. Samenwerken
als team staat centraal bij het functioneren. Het bestuur maakt heldere keuzes en
geeft slagvaardig leiding aan het proces van strategische realisatie van de
doelstelling, missie en visie. Bestuursleden brengen aanvullend op elkaar hun eigen
competentie en expertise in. Bestuurslid zijn is een onbetaalde functie.
Bestuursleden worden ondersteund door medewerkers van het AVVN-team. De
boekhouder zorgt voor alle praktische zaken, de penningmeester heeft daarmee
ruimte om zich op de strategische zaken te richten. Deze positie als penningmeester
kan ook door iemand die niet aangesloten is bij AVVN ingevuld worden.
Wie zoeken wij? Onze nieuwe penningmeester:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderschrijft onze doelstelling, missie en visie en vormt zich een duidelijke opvatting
hoe wij deze kunnen realiseren;
Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
Weet een juist evenwicht te bewaken tussen betrokkenheid en besturen op afstand.
Beschikt over een strategisch denkniveau;
Heeft ervaring en/of affiniteit met bestuurswerkzaamheden; bij voorkeur als
penningmeester
Is in staat om uitleg te geven en verantwoording af te leggen aan de ALV.
Beschikt (bij voorkeur) over een netwerk dat functioneel kan bijdragen aan het
realiseren van onze doelstelling, missie en visie;
Is in staat de AVVN bij voorkomende gelegenheden adequaat te vertegenwoordigen;
Is bereid voldoende tijd beschikbaar te stellen om de rol van bestuurder adequaat te
vervullen. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar.

Vragen of reageren?
Voor vragen stuur je een mail met je telefoonnummer naar info@avvn.nl. Onze
voorzitter Ruud Grondel of secretaris Ineke ten Hoedt belt je dan terug. Of stuur
direct je CV met motivatie naar info@avvn.nl t.a.v. Ineke ten Hoedt.
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