Afdelingsmedewerkers gezocht
CASTRICUM - De Stichting Alkmaardermeeromgeving is een vrijwilligersorganisatie die zich
inzet voor het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de buitengebieden
van de gemeente Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. De Stichting is gevestigd in
Castricum en bestaat uit een bestuur en afdelingen in de bovengenoemde gemeenten.
De Stichting is op zoek afdelingsmedewerkers die affiniteit hebben met landschap, natuur en
cultuurhistorie en die actief willen zijn in de gemeente Castricum, Uitgeest, Heemskerk of
Beverwijk. Zij zijn de oren, ogen en de handen van de Stichting.
Ook juridische kennis, kennis op het gebied van wegen- en waterbouw, ruimtelijke ordening
of over agrarische bedrijfsvoering is welkom. De afdelingen in bovengenoemde gemeenten
worden aangestuurd door een afdelingscoördinator. Wij zijn vooral op zoek naar
medewerkers uit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk.
Van de afdelingsmedewerker wordt gevraagd:
• Deel te nemen aan de vergaderingen die door de coördinator worden uitgeschreven;
• Kennis te nemen van de informatie die door bestuurssecretariaat of de
afdelingscoördinator wordt toegestuurd;
• Kennis te nemen van de raadsagenda van de gemeente waarin een afdeling actief is;
• Raadsbijeenkomsten te bezoeken als er landschappelijke zaken geagendeerd staan;
• Het signaleren van ontwikkelingen die in het buitengebied plaatsvinden of gaan
plaatsvinden en te melden aan de afdelingscoördinator;
• Bereidheid om te participeren in gemeentelijke overleggroepen of van andere
organisaties.
• Bij toerbeurt de afdelingsvergaderingen te notuleren;
• Deel te nemen aan medewerkersbijeenkomsten.
Een tijdinvestering per week is moeilijk te geven en is ook afhankelijk van de eigen ambitie.
Wij bieden een functie in een vrijwilligersorganisatie met gemotiveerde mensen, die elk hun
eigen deskundigheid inbrengen en inzetten. Aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.
Zie voor meer informatie over de Stichting: https://alkmaardermeeromgeving.nl/
Belangstellenden die overwegen om zich bij de Stichting aan te sluiten, worden van harte
uitgenodigd om contact op te nemen met het secretariaat via
secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl of per telefoon 0251 657356

