Gezocht!

Verenigingsjurist
(projectbasis / ZZP / interim)

Bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) te Ede staat iedere dag in het teken van de Nederlandse
bijenhouderij. De vereniging bestaat uit zo’n 8.500 Nederlandse imkers en zij verleent haar leden service op het
gebied van o.a. verzekeringen, het verstrekken van educatie- en promotiemateriaal en het organiseren van
cursussen en studiebijeenkomsten. Belangenbehartiging en persvoorlichting zijn daarnaast een belangrijk
onderdeel van het werk van de vereniging.

Vanwege verdere professionalisering van de vereniging en veranderende vraagstukken vanuit de imkerij &
maatschappij, is er op korte termijn behoefte aan tijdelijke ondersteuning door een juridisch medewerker met
kennis en ervaring binnen de verenigingswereld.

Wat houdt het project in?
De laatste jaren is de NBV geconfronteerd met een aanzienlijke toename van vraagstukken omtrent veiligheid,
integriteit, privacy en toezicht. Daarnaast is ook de maatschappelijke attitude ten aanzien van de imkerij
veranderd, waardoor onze leden steeds meer te maken krijgen met regelgeving. Deze ontwikkelingen in
combinatie met de verdere professionalisering van de NBV vragen om herijking van diverse bestaande
richtlijnen, geldende regelingen (zoals o.a. statuten en huishoudelijk reglement), verzekeringen en
overeenkomsten. Daarnaast behoren tot de werkzaamheden de ontwikkeling van een bestuurs/directiereglement en draag je met jouw kennis bij aan de totstandkoming van professioneel vrijwilligersbeleid.
Ook fungeer je als juridische help-desk voor onze leden en voor de plaatselijke imkersverenigingen, die bij de
NBV zijn aangesloten.

Wat breng je hiervoor mee?
Jij hebt een juridische opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond. Bij voorkeur heb je al enkele jaren ervaring
met juridische vraagstukken in verenigingen en je raakt enthousiast van wet- en regelgeving binnen het
verenigingsleven. Je weet wat er komt kijken bij een ledenvereniging, die centraal en decentraal onderwijs- en
voorlichtingsactiviteiten aanbiedt - ook aan jongeren - en bent bekend met veiligheidsprotocollen op dit
gebied. Je bent beschikbaar op projectbasis in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of op ZZP-basis.

Wat hebben we je te bieden?
Vergoeding en andere voorwaarden zijn afhankelijk van de uiteindelijke opdracht en achtergrond van de
kandidaat.

Enthousiast?
Reageer dan snel! Omdat we op zo kort mogelijke termijn de beste kandidaat nodig hebben, ontvangen we
graag je schriftelijke motivatie en CV zo spoedig mogelijk.
Voor inhoudelijke informatie en voor het insturen van je sollicitatiebrief met CV kan je je richten tot Nadine
Schalk, directeur, tel. 06-18936180 e-mail: nadine@bijenhouders.nl.

