Stichting Rugvin zoekt uitbreiding bestuur (d.d. 23 april 2021)
Stichting Rugvin zet zich al meer dan 15 jaar in voor onderzoek naar walvisachtigen, mariene ecologie en draagt
haar gevonden onderzoeksresultaten en bevindingen actief uit. Zo voeren wij al 15 jaar maandelijks
monitoringstochten uit op de Noordzee vanaf de brug van Stena Line veerboten, werken wij aan Foto
Identificatie van de bruinvis op de Oosterschelde, beheren we Studio Bruinvis, verzorgen we walviscursussen
en diverse andere communicatieve en educatieve activiteiten en is het Whale Poo Ambassadors Team opgezet.
Stichting Rugvin is een vrijwilligersorganisatie (ANBI) waarbij ook betaalde activiteiten en opdrachten worden
uitgevoerd. Rugvin heeft ongeveer 50 vrijwilligers.
Wij zoeken een nieuwe bestuurder die de mariene natuur een warm hart toedraagt en gericht is op
onderzoek, communicatie en educatie, maatschappelijk belang, natuurbeleving, duurzaamheid en
betrokkenheid.
Wat ga je doen?
Als bestuurder draag je, samen met de overige vier bestuursleden, zorg voor een goede uitvoering van de
Rugvin projecten en Rugvin activiteiten, vanuit onze visie en missie. Ook ben je zelf van één of meerdere
projecten of activiteiten de coördinator. Je vertegenwoordigt de stichting, soms alleen, andere keren in
gezamenlijkheid met een of meerdere bestuursleden.
Waar vinden wij de klik met jou? Door:
• affiniteit te hebben met het mariene leven, met name met walvisachtigen;
• affiniteit te hebben met Stichting Rugvin;
• een teamspeler te zijn, die ook goed zelfstandig kan werken;
• ervaring te hebben met het besturen van (non-profit) organisaties;
• flexibel te zijn in je voor Rugvin beschikbare tijd (het vervullen van deze functie kost maandelijks minimaal
4 uur aan specifieke bestuurstaken. Het specifiek begeleiden van een of meerdere projecten zal extra tijd
vergen;
• complementair te zijn aan de kwaliteiten van de huidige bestuursleden;
• het hebben van een marketing of financiële achtergrond is een pré.
Wat bieden wij:
• een enthousiaste organisatie van tientallen vrijwilligers met passie voor de zee en walvisachtigen;
• de mogelijkheid tot het leveren van een bijdrage aan de missie van een maatschappelijke organisatie;
• betrokken en enthousiaste medebestuurders;
• een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in ontwikkeling;
• een bescheiden onkostenvergoeding;
• concrete mogelijkheden tot ontwikkeling van je eigen activiteit/onderzoek binnen Rugvin;
• geregelde mogelijkheden om samen met een Rugvin team het water/zee op te gaan.
Procedure
Heb je interesse of vragen neem dan contact op met de voorzitter Nicolle van Groningen (06 10920842) of met
directeur Frank Zanderink (06 20447316) van Stichting Rugvin of stuur een email naar
rugvinfoundation@gmail.com
Heb je interesse naar de geboden bestuursfunctie dan verzoeken we je voor 12 mei 2021 een korte
kandidaatstellingsbrief met motivatie, inclusief een kort en relevant CV, te sturen naar
rugvinfoundation@gmail.com. Wij streven er naar de nieuwe bestuurder in het voorjaar van 2021 aan te
stellen.

