De KPB-ISA is op zoek naar een bestuurlid Themadagen!
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te
bouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA Dutch Chapter) is op zoek naar
een bestuurslid met portefeuille Themadagen.
Als bestuurslid met portefeuille Themadagen ben jij de verbindende factor tussen
het dagelijks bestuur van de KPB-ISA en de Themadagen-commissie. De
belangrijkste taak van het bestuurslid Themadagen is ervoor te zorgen dat de
organisatie rondom de themadagen reilt en zeilt. Het bestuurslid portefeuille
Themadagen wordt aangesteld voor een periode van drie jaar, waarna hij/zij zich
opnieuw verkiesbaar kan stellen.
De data voor 2020 zijn bekend; iedere tweede zaterdag van de even maanden,
behalve in augustus.
Wat heeft de KPB jou te bieden?:
• Jij levert een zeer belangrijke bijdrage aan één belangrijkste pijlers van de
KPB-ISA;
• Een enthousiaste club met mensen;
• Persoonlijke ontwikkeling;
• Verbreding van jouw kennis;
• Breed (internationaal)netwerk;
• Cursus in het besturen van een vereniging.
We zijn op zoek naar iemand die:
• Zijn/haar steentje bij wil dragen aan kennisdeling en verbreding binnen
onze vakwereld;
• Graag samenwerkt;
• In staat is mensen te enthousiasmeren.
Functieomschrijving bestuurslid Themadagen:
• Het bedenken van relevante thema’s voor de themadagen;
• Het organiseren van de themadagen;
• Het notuleren of laten notuleren van jaarlijkse commissievergadering;
• Het bijwonen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur;
• Het toezien op naleving van het budget.
In bovenstaande punten wordt je vanzelfsprekend ondersteund door de
themadagen-commissie en het dagelijks bestuur. De administratieve kant van de
dagen (zoals inschrijvingen, betalingen enz.) wordt verzorgd.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 februari zal het bestuurslid
themadagen door de leden worden gekozen. Vervolgens zal de inwerkperiode met
het bestuur volgen.
Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je cv met motivatie naar:
contact@kpb-isa.nl Ook als je meer informatie wilt over deze functie staan wij jou
graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Bas Poutsma
Voorzitter KPB-ISA

