KPB-ISA is op zoek naar een voorzitter
KPB-ISA is op zoek naar jou!
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een uitdaging? Voel je je
verbonden met de KPB-ISA en lijkt het je het leuk om samen met andere vrijwilligers iets op en uit
te bouwen? Ben je hier bovendien een paar uur per week voor beschikbaar? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
KPB-ISA is per februari 2022 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter binnen de
vereniging ben je belast met de volgende taken:
*
*
*
*
*

mede ontwikkelen van organisatie brede strategische doelen en algemene beleidskaders;
aandragen van ideeën EN voorstellen t.b.v. de ontwikkeling van de vereniging;
voorzitten van bestuursvergaderingen en de ledenvergadering;
vertegenwoordigen van de vereniging naar externe overlegpartners waaronder de VHG;
zorgen voor verbinding binnen het bestuur en kunnen delegeren.

Profiel
* wij zoeken een KPB-ISA lid met werkervaring in het boomspecialisten vak;
* een pro-actief, dynamisch, betrokken persoon die snel en adequaat reageert en wekelijks
voldoende tijd heeft en neemt om zijn of haar taken vorm te geven (geschatte tijdsbesteding 2-3
uur per week), een doener met visie die open staat voor vernieuwing;
* kan de belangen van de KPB-ISA behartigen;
* kan duidelijk en overtuigend communiceren;
* heeft goede contactuele vaardigheden;
* heeft ervaring met vergaderingen leiden;
* kan besluitvormingsprocessen hanteren;
* kan prioriteiten stellen.
De voorzitter erkent de democratische besluitvorming en kan zich erbij neerleggen wanneer er
soms beslissingen worden genomen, waarover zijn/haar persoonlijke standpunt anders is.
Vergaderfrequentie
Het bestuur vergadert, met uitzondering van de zomermaanden, maandelijks. Dit is de ene keer op
locatie en de andere keer via teams. Eenmaal per jaar is er een ALV, dit is de tweede week van
februari. Daarnaast is er veelal overleg per mail en is er regelmatig telefonisch overleg met het
secretariaat.
Algemeen
De functie van voorzitter is onbezoldigd en heeft een termijn van 3 jaar (met eenmaal een
mogelijkheid tot herbenoeming).
Reageren
Vragen, opmerkingen of interesse? Neem contact met ons op via: contact@kpb-isa.nl of
voorzitter@kpb-isa.nl
Met vriendelijke groet,
Bas Poutsma
Voorzitter KPB-ISA

