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Basisprofiel bestuursleden Stichting De AmerkantOp
Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand Basisprofiel. Daarnaast verdient verbreding en
verdieping van de diversiteit in het bestuur (woonkernen gemeente Drimmelen en omgeving, beroepsachtergrond,
leeftijd, etnische achtergrond) de aandacht.
Een bestuurslid van Stichting De AmerkantOp:











staat achter wat de AmerkantOp wil bereiken
is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Drimmelen
bezit bestuurlijke- en toezichthoudende kwaliteiten
is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend
samenwerken;
heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van gebiedsbeheer met als primaire aangrijpingspunten
bodem, water en lucht
weet afstand te bewaren tot werkgroepen, projecten en operationele zaken
kan als klankbord voor verwante organisaties fungeren
zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden
beschikt over een relevant netwerk
heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht

Specifieke taken in het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 andere bestuursleden.
Ten einde evenwichtig te kunnen functioneren en een imago op te kunnen bouwen dat zich kenmerkt door
bestuurskwaliteit (o.a. continuïteit, deskundigheid, effectiviteit, verbindendheid, openheid, en duidelijkheid) streeft
De AmerkantOp naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines en werkt De AmerkantOp aan de hand van
portefeuille indelingen :







(lokale) gebiedsvraagstukken op het gebied van verwerving/beheer/gebruik van bodem;
watergebruik/beheer en luchtkwaliteit;
(lokale) Natuur- en milieueducatie in dienst van bodem/water/lucht en vanuit het perspectief van de
duurzame leefomgeving;
(lokale) Politiek en partnerorganisaties;
Financiën inclusief sponsoring en fondsenwerving;
Automatisering / ICT/Communicatie / marketing / PR;
Juridische- wettelijke zaken.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur vergadert 8 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van
4 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden activiteiten en functioneren als gesprekspartner bij
bijeenkomsten van partnerorganisaties. Bestuursleden kunnen deel uit maken van werk- en/of projectgroepen die
onder Stichting de AmerkantOp vallen.
Bezoldiging
Het bestuurslidmaatschap van Stichting De AmerkantOp is een onbezoldigde functie.
Structurele werkgroepen/projecten:






Zandstraat, verzamelnaam voor (B)oerBurgerBos/Bijenboel/Bomenbieb/Kinderboomkwekerij;
Citizen Science Hub’
Experimentelers
Truffelgilde
Groene Schoolpleinen

