Landschapsnetwerk Brummen zoekt een secretaris (m/v)
Wordt jij onze nieuwe secretaris? Jij bent een ondernemende inwoner van de gemeente
Brummen die organiseren en communiceren leuk vindt, en je wilt je graag inzetten voor
landschap, natuur en/of landbouw? Dan willen we graag met je in contact komen.
Het Landschapsnetwerk Brummen is een enthousiaste groep bewoners die zich inzet voor
het buitengewone landschap in onze gemeente. Wij willen de inwoners van Brummen
bewuster maken van wat het landschap voor hen betekent. En hen stimuleren samen in
actie te komen voor meer biodiversiteit, een mooier landschap en een gezonde landbouw.
Daarvoor organiseren we bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse landschapsgesprek. We
brengen publicaties uit, zoals de Brummense Landschapsbiografie. We organiseren
activiteiten, zoals het project “De patrijs terug in Brummen”. Daarvoor werken we samen
met allerlei partijen, zoals de gemeente en agrariërs.
Als secretaris vervul je een dragende rol in het opbouwen van het netwerk en het
organiseren van bijeenkomsten en de communicatie.

Meer informatie over de functie
Het Landschapsnetwerk Brummen draait vooral om een actieve bewonersgroep van ca. 12
personen (het kernteam). Deze groep is de motor van het netwerk en bepaalt de koers. In
een wijdere schil daaromheen zijn enige tientallen personen actief, meestal in projecten.
Drie van de leden van het kernteam vormen het bestuur van de Stichting
Landschapsnetwerk Brummen. De stichting speelt alleen een formele rol, bijvoorbeeld bij
subsidies.
Door het vertrek van de huidige secretaris ontstaat een vacature.
Tot je takenpakket behoren in elk geval:
•
•
•
•
•
•
•
•

uitschrijven, agenderen en notuleren van de vergaderingen van het kernteam (8 keer
per jaar) en het bestuur (2-3 keer per jaar)
bewaken van de uitvoering van de afgesproken acties en besluiten
communicatie naar buiten
bijdragen aan de nieuwsbrief
verzorgen van correspondentie namens het bestuur
bijhouden van het archief
eindredactie van het jaarverslag
bijdrage aan opbouwen en onderhouden van externe netwerken

Tijdsbesteding
Hoeveel uur per maand vraagt deze functie? Hangt erg af van wat je er zelf van maakt, maar
als minimum denken we aan ca. 2 dagen per maand.

