
 
 
Profiel leden van de Stichtingsraad  

 
De Stichtingsraad vormt de Raad van Toezicht en Advies van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

De raad bestaat uit personen/vrijwilligers uit diverse maatschappelijke geledingen die zeer betrokken 

zijn bij natuur- en milieubescherming en duurzame ontwikkeling in de provincie Drenthe.  

 

De Stichtingsraad is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

De Raad functioneert als betrokken toezichthouder en adviseert de directeur-bestuurder bij belangrijke 

strategische kwesties.  

 

De komende jaren vormen het uitbouwen van onze strategische allianties met maatschappelijke 

organisatie en bedrijfsleven, het versterken van de brede maatschappelijke duurzaamheidsbeweging 

en het versterken en verbreden van onze financiële basis belangrijke speerpunten voor de 

organisatie.  

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden van de Stichtingsraad.  

 

Als lid van de Stichtingsraad 

- zie je het als je opdracht bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling van de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe; 

- voel je je betrokken bij natuur, landschap en 

milieu en/of duurzame ontwikkeling in de 

provincie Drenthe in het algemeen en de 

missie en het werk van de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe in het bijzonder; 

- beschik je over een relevante ervaring en 

netwerk.  

 

In praktische zin: 

- neem je deel aan de Stichtingsraad-

vergaderingen; 

- draag je zorg voor het goedkeuren van (strategisch) beleid, de jaarlijkse werkplannen, de 

jaarbegroting en de (financiële) verantwoording ervan; 

- draag je bij aan advisering over belangrijke onderwerpen op het gebied van beleid en 

organisatie, die worden behandeld door de Stichtingsraad; 

- vertegenwoordig je, indien gewenst, de Stichtingsraad bij de activiteiten en bijeenkomsten die 

wij organiseren; 

- ondersteun je de directie van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede afhankelijk van 

jouw eigen expertise, in contacten met (semi-)overheden en andere organisaties; 

- treedt je op als klankbord/sparring-partner voor de directie. 

 

 

 

  

De Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe 

werkt voor en met mensen aan een gezond milieu, 

een rijke natuur en een mooi landschap. Wij zetten 

ons met hart en ziel in voor een duurzame 

ontwikkeling van de provincie Drenthe. Dit 

realiseren wij door beleidsbeïnvloeding, 

samenwerking en ontwikkeling en uitvoering van 

concrete projecten met een groot aantal partners, 

zoals bedrijfsleven, overheden en 

bewonersgroepen. 

 

Belangrijke opgaven hierbij zijn een klimaat- en 

energieneutraal Drenthe, behoud en herstel van 

soortenrijkdom en het verminderen van de 

Drentse voetafdruk. 



 
 
 
 
Profiel Voorzitter van de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
 

Wij zoeken een voorzitter voor onze Stichtingsraad. Deze Stichtingsraad vormt de Raad van Toezicht 

en Advies van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De raad bestaat uit personen/vrijwilligers uit 

diverse maatschappelijke geledingen die zeer betrokken zijn bij natuur- en milieubescherming en 

duurzame ontwikkeling in de provincie Drenthe.  

 

De Stichtingsraad is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

De raad functioneert als betrokken toezichthouder en adviseert de directeur-bestuurder bij belangrijke 

strategische kwesties.  

 

De komende jaren vormen het uitbouwen van onze strategische allianties met maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven, het versterken van de brede maatschappelijke duurzaamheidsbeweging 

en het versterken en verbreden van onze financiële basis belangrijke speerpunten voor de 

organisatie.  

 

Als voorzitter van de Stichtingsraad 

- zit je Stichtingsraadvergaderingen voor; 

- zorg je voor een goede taakverdeling binnen de 

raad en de uitvoering daarvan; 

- zorg je voor binding en samenhang in de raad; 

- ben je mede inspiratiebron voor het strategisch 

beleid en de verdere ontwikkeling van de 

organisatie; 

- vertegenwoordig je de Stichtingsraad naar buiten; 

- zie je het als je opdracht bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling van de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe; 

- voel je je betrokken bij natuur, landschap en 

milieu en/of duurzame ontwikkeling in de provincie Drenthe in het algemeen en de missie en 

het werk van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in het bijzonder; 

- beschik je over een relevante ervaring en netwerk. 

 

Wij bieden: 

- de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling van de provincie Drenthe; 

- samenwerking met een betrokken en professionele (leuke) groep mensen. 

Voor meer informatie kun je terecht bij leden van de huidige Stichtingsraad en/of de directeur bestuurder via 

Geke Horlings, Hoofd bedrijfsvoering en secretariaat, telefoon 0592 311150; e-mail: g.horlings@nmfdrenthe.nl.  

 
Ben je geïnteresseerd om onze Stichtingsraad te komen versterken, dan verzoeken we je te reageren voor 25 
november 2019 met een CV en een schriftelijke toelichtingen van je motivatie en belangstelling. Als je interesse 

hebt in de functie van voorzitter, geeft dit dan aan in je sollicitatie. 

 

Afhankelijk van de reacties zal met meerdere kandidaten een gesprek plaatsvinden. 

 

 

 

De Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt 

voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke 

natuur en een mooi landschap. Wij zetten ons met hart 

en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de 

provincie Drenthe. Dit realiseren wij 

beleidsbeïnvloeding, samenwerking en ontwikkeling en 

uitvoering van concrete projecten met een groot aantal 

partners, zoals bedrijfsleven, overheden en 

bewonersgroepen. 

 

Belangrijke opgaven hierbij zijn een klimaat- en 

energieneutraal Drenthe, behoud en herstel van 

soortenrijkdom en het verminderen van de Drentse 

voetafdruk. 


