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Voorzitter Bond Friese VogelWachten (BFVW) 

Wie zijn wij? 

De Bond Friese VogelWachten, kortweg BFVW, is in 1947 opgericht door enkele personen die  zich 
grote zorgen maakten over de bedreigingen van de vrije natuur en de daarin levende weidevogels in 
het bijzonder. Na sluiting van de ‘aaisikerstiid’, waarin tot 1 maart 2015 een gelimiteerd aantal 
kievitseieren geraapt mocht worden, werden de eierzoekers in de volgende maanden gemotiveerde 
weidevogelbeschermers met veel kennis van zaken. Inmiddels richt de BFVW zich ook steeds vaker 
op andere vogelsoorten. Dit wordt broedzorg genoemd. De BFVW is geleidelijk uitgegroeid tot een 
organisatie met 108 aangesloten vogelwachten met gezamenlijk rond 18.000 leden. Ruim 3500 van 
deze leden zetten zich daadwerkelijk en praktijkgericht in voor de monitoring en bescherming van 
weidevogels en andere vogelsoorten. Er wordt hard aan gewerkt om ook in de toekomst met de 
noodzakelijke, sterke en praktische vogelbeschermingsorganisatie het belang van de vogelwereld in 
onze provincie te dienen.  

Het vrijwillige bestuur bestaat statutair uit 9 leden, waaronder een kernbestuur (dagelijks bestuur) 
van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt anno 2021 ondersteund door een 
drietal professionals. Zij regelen voor een belangrijk deel de dagelijkse gang van zaken en leggen 
periodiek verantwoording af aan het bestuur. Ook faciliteren zij op meerdere terreinen de 
aangesloten vogelwachten. De laatste jaren participeert de BFVW in toenemende mate in 
(provinciale) samenwerkingsprojecten die de stand van de (weide)vogels ten goede komen. De 
cultuur bij de BFVW is informeel en gebaseerd op liefde voor de agrarische natuur en natuurlijk 
(weide)vogels in Fryslân.  

Wie ben jij? 

De BFVW zoekt per 8 april 2022 een nieuwe voorzitter die nadrukkelijk verbinding zoekt met de 
achterban. En met alle andere partijen in de wereld van agrarische natuur en (weide)vogels. De 
voorzitter is in staat het in 2019 vastgestelde beleidsplan te vertalen in concrete actieplannen. Dat 
vraagt om een persoon die strategisch kan denken en kan schakelen naar de uitvoering. Van de 
voorzitter wordt de intentie verwacht dat hij zich voor minimaal 2 periodes van 3 jaar aan de BFVW 
verbindt. De voorzitter heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en een netwerk in de politieke, 
groene en/of agrarische wereld. Of is bereid dit netwerk te ontwikkelen. De voorzitter geeft invulling 
aan een algemeen takenpakket en is daarnaast flexibel beschikbaar voor actuele ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld optredens in de media.  Het verwachte tijdsbeslag voor deze vrijwilligersfunctie wordt 
geschat op gemiddeld 6-8 uren per week. In sommige periodes kan dit meer zijn. In andere periodes 
naar verwachting minder.  

Taken/verantwoordelijkheden: 

 Je bent voorzitter van de vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur. 
 Je leidt de jaarlijkse algemene ledenvergadering en Kontaktjûn. 
 Je vertegenwoordigt de BFVW bij officiële gelegenheden, zoals de jaarlijkse tradities rondom 

de eerste kievitseieren.  
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 Je bent eerste woordvoerder namens de BFVW in de media. 
 Je hebt periodiek bestuurlijke afstemming met provincie Fryslân, groene en agrarische 

organisaties. 
 Je bent vraagbaak en steun voor de medewerkers van het bondsbureau en handelt samen 

met de andere leden van het dagelijks bestuur volgens de principes van goed 
werkgeverschap.  

 Je gebruikt je netwerken om de BFVW en haar achterban verder op de kaart te zetten. 
 Samen met het bestuur en de beleidsmedewerkers formuleer je jaarplannen op hoofdlijnen 

en stimuleert iedereen om aan de uitvoering bij te dragen.  
 Je licht de organisatiestructuur van de BFVW door en doet (indien nodig) voorstellen voor 

modernisering.  

Kennis/vaardigheden/eigenschappen: 

 Je bent een natuurlijke verbinder en hanteert de principes van democratisch leiderschap. 
 Je bent een open persoon en communiceert gemakkelijk. 
 Je hebt, vindt en zoekt aansluiting bij de vrijwillige achterban van de BFVW. 
 Je verstaat de Friese taal. Spreken in het Fries is een pré. 
 Je hebt kennis van en/of interesse in (weide)vogels en agrarisch natuurbeheer. 

Voorwaarden: 

De functie van voorzitter van de BFVW is een vrijwilligersfunctie. Gemaakte reis- en onkosten 
worden vergoed.  

Nadere informatie: 

Als je meer informatie over deze vrijwilligersfunctie wilt, kun je contact opnemen met Wybe de Jong, 
penningmeester BFVW – 06 12 90 20 35. Of stuur een mail naar info@bfvw.nl.  


