Vacature algemeen bestuurslid
KNVI Regio’s
Frans Huigen heeft besloten per eind 2019 zijn bestuursfunctie van KNVI neer te leggen. Om
hem te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat die de linking pin wil zijn
tussen het verenigingsbestuur en de bestuurders in de regio.
KNVI in beweging
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) is in Nederland hét
platform voor professionals in informatiemanagement, -technologie en –voorziening. Het is een
krachtige en herkenbare ‘hub’ waar iedere professional in deze disciplines zich thuis voelt.
Bestuurders van regio’s en interessegroepen hebben respectievelijk als doel om leden op
geografisch gebied en rondom een specifiek thema met elkaar te verbinden. Dit doen zij door het
organiseren van bijeenkomsten en het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis.
Bestuurders van regio’s en interessegroepen werken hierin geregeld samen.
Als bestuurslid regio’s ben je het eerste aanspreekpunt voor regiobestuurders. Je weet hen te
inspireren en stimuleert hen, daar waar mogelijk, de samenwerking met bestuurders van
interessegroepen aan te gaan. In deze functie werk je dan ook nauw samen met het bestuurslid
interessegroepen.
Als bestuurslid regio’s
 maak je deel uit van het verenigingsbestuur van KNVI;
 ben je het gezicht en aanspreekpunt voor regiobestuurders;
 sta je in nauw contact met regiobestuurders door geregeld regiobijeenkomsten en –
vergaderingen te bezoeken;
 sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van regiobestuurders vertalen in
concreet verenigingsbeleid.
 werk je nauw samen met het bestuurslid interessegroepen;
 ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de
ontwikkeling van de vereniging;
 ben je lid of bent bereid lid te worden van KNVI.
Elk bestuurslid is een actief betrokken, enthousiaste teamplayer, iemand die graag samen met
anderen een eigen weg volgt en zich betrokken voelt bij de vereniging.
Nadere informatie
Bestuursleden van Regio's en Interessegroepen kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het
verenigingsbestuur. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten en de vereniging laat
zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.
Procedure
Denk je na het lezen van deze vacature dat de functie van bestuurslid regio’s iets voor jou kan
zijn, mail dan je motivatiebrief met CV vóór 1 juni naar info@knvi.nl, t.a.v. Sandra de Waart
(secretaris). Voor vragen kun je contact opnemen met de verenigingsmanager Jitze Vellenga via
info@knvi.nl of 033 – 2473427. Tijdens de najaarsvergadering 2019 zal in de vacature worden
voorzien.
Ken je iemand anders die een goede kandidaat zou kunnen zijn? Voel je dan vrij om deze
vacature door te sturen.
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