
Vacature bestuurslid - Historisch Geografische Vereniging te Utrecht - Najaar 2018 

Bestuur HGVU 

Het bestuur van de HGVU zorgt voor de jaarlijkse gang van zaken. Een divers en inspirerend 

jaarprogramma met sprekers, een lezing op locatie en een weekendexcursie in juni. In een 

lustrumjaar doen we nog wat extra’s: een vierdaagse excursie, een netwerkborrel, extra 

bijeenkomsten. En natuurlijk worden de financiën geregeld, de ledenbrieven verstuurd, de 

administratie bijgehouden en de website beheerd. Ook is er elk jaar een Algemene Leden 

Vergadering (ALV) waarin we verantwoording afleggen aan de leden. Want de leden zijn de 

vereniging.  

Naast ons reguliere programma van lezingen en excursies willen we ons komende jaren 

inzetten voor een aantal extra evenementen met vernieuwende en inspirerende vormen en 

onderwerpen die goed aansluiten bij onze achterban. Zo organiseerden we afgelopen februari 

een lezing over de Omgevingswet en Omgevingsvisies die een belangrijk onderdeel vormen 

van ons (toekomstig) vakgebied. Ter versterking en verduurzaming van ons bestuur zijn we 

op zoek naar een 

>>> bestuurslid <<< 

We zoeken iemand die …  

- Een interessant netwerk heeft binnen ons vakgebied; 

- Zich vrijwillig en flexibel wil inzetten voor kennisdeling binnen ons vakgebied; 

- Nieuwsgierig is en ideeën heeft over interessante onderwerpen en sprekers voor de lezingen 

en excursies. 

Als bestuurslid ben je actief lid van het bestuur. Je bent op de hoogte van wat er in het 

vakgebied speelt en vindt het leuk om die kennis om te zetten naar concrete ideeën voor de 

vereniging. Je doet mee met bestuursvergaderingen waar we er gezamenlijk voor zorgen dat 

de vereniging blijft bloeien en boeien. Binnen het bestuur worden de werkzaamheden 

verdeeld waardoor elk bestuurslid ook een specifieke taak heeft. In overleg kun je daar 

gedurende het jaar zelf vorm aan geven. 

Praktisch 

Het bestuur van de HGVU vergadert drie tot vier keer per jaar. We komen voornamelijk in 

Utrecht samen, maar vinden het ook leuk om bij andere bestuursleden op bezoek te gaan waar 

we een rondwandeling maken door de stad (Amersfoort, Middelburg). Tijdens de Algemene 

Leden Vergadering (ALV) van de HGVU in oktober wordt het bestuur vastgesteld door de 

leden. Bestuursleden zijn in principe aanwezig bij lezingen van de HGVU op de tweede 

dinsdag van elke maand (oktober – mei).  

Reageer op de vacature door een e-mail te sturen naar Merit Snoeijer via secretaris@hgvu.nl. 

We ontvangen graag een korte motivatie en een cv. 

 


