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Profielen Ledenraadsverkiezing 2021 

 

Profiel Financiën  

Het is belangrijk leden in de ledenraad te hebben met kennis van financiën. Financiële 

rapportages zijn vaak onderdeel van de agenda. Leden adviseren hierbij de organisatie en 

het bestuur. Leden met het profiel financiën hebben een brede ervaring met bedrijfsvoering 

op het gebied van financiën en risicomanagement, kennis en inzicht in financiële 

vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie en inzicht in de financiële 

risico’s, eisen en regels, bijvoorbeeld op het terrein van treasury en fiscaliteit.   

 

Profiel Communicatie, marketing, fondsenwerving 

Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden. Hoe betrek je die leden bij de activiteiten 

van de vereniging? Daarvoor zoeken wij ledenraadsleden met ervaring op het gebied van 

communicatie. Daarnaast willen we als vereniging natuurlijk meer leden aan ons binden. 

Vanuit de ledenraad denken wij graag mee met de specialisten van het bureau. Ook op het 

gebied van sponsoring en fondsenwerving. We zoeken dus mensen met ervaring op het 

gebied van marketing, communicatie en/of fondsenwerving. 

  

Profiel Milieu 

Bij de Waddenvereniging staat behoud en beheer van het Wad centraal en dus ook in ons 

meerjarenbeleidsplan 2021-2025. Door de stijgende zeespiegel staat dit in toenemende 

mate onder druk. De ledenraad levert input voor diverse rapporten en acties. Heb je een 

achtergrond in milieukunde, ecologie, natuurbeheer of weet jij alles van vissen, vertroebeling, 

zandverstuivingen en helmgras, kom dan met ons meedenken. Sta je met twee benen in de 

wetenschap of heb je enorm groene vingers, zet je in voor het Wad! 

  

Profiel Beleid en bestuur 

Beroepskrachten van de Waddenvereniging zitten aan bij een keur aan overlegtafels om 

mee te praten over beleid, invloed uit te oefenen en vooral mee te beslissen voor het behoud 

van het Waddengebied. En de besluiten vinden niet alleen in de gemeenten in/rondom het 

Waddengebied plaats, maar ook provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast 

moet ook een vereniging zo goed mogelijk bestuurd worden. Daarom zijn leden met een 

profiel Beleid en bestuur van harte welkom. 

 

 

Meer informatie www.waddenvereniging.nl/ledenraad/verkiezing 

http://www.waddenvereniging.nl/ledenraad/verkiezing

