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Vacature Dagelijks Bestuur 

 
 
 
 
 
Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie  
De stichting zoekt een kandidaat voor haar Dagelijks Bestuur i.v.m. een vacature als gevolg van het 
vertrek van een van de leden dit jaar.   
 
Wat doet De Noord-Hollandse Molenfederatie? 
De Noord-Hollandse Molenfederatie fungeert als een platform voor moleneigenaren en vrijwilligers 
in Noord-Holland. Zij richt zich op gezamenlijke belangenbehartiging voor molens bij de provincie 
Noord-Holland en andere overheden. Voorts ondersteunt zij het uitwisselen van kennis en samen-
werking tussen molenorganisaties. Zeker restauraties, onderhoud en financiën keren regelmatig op 
de agenda terug; soms ook verzekeringen, brandweer en recreatie. 
De belangrijkste activiteiten van de Molenfederatie bestaan uit het organiseren van de jaarlijkse 
provinciale molencontactdag (in begin oktober), overleg met de provincie Noord-Holland op bestuur-
lijk en ambtelijk niveau, organiseren van thema bijeenkomsten en het ondernemen van projecten. In 
de komende jaren wil de Molenfederatie extra aandacht geven aan molenbiotopen in gemeentelijke 
omgevingsplannen. 
De Noord-Hollandse Molenfederatie kent een Algemeen Bestuur, dat twee keer per jaar bijeenkomt 
en een Dagelijks Bestuur, dat ongeveer acht keer per jaar vergadert.  
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, wel worden reis- en andere onkosten vergoed.  
 
Wie zoeken wij? 
Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur zoeken wij naar bestuursleden met een gevarieerde 
achtergrond die verschillende expertise of netwerken inbrengen. De voorkeur gaat uit naar bestuurs-
leden met ervaring bij een vereniging, stichting of overheidsinstantie, met belangstelling voor cul-
tuurhistorisch erfgoed en/of met netwerken op het gebied van recreatie en toerisme. Affiniteit met 
het werken met vrijwilligers is een pré, evenals ervaring in contacten met en kennis van de overheid.  
Verder is het beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, 
belangrijk, alsook bekendheid met (het gebruik van) moderne communicatiemiddelen, social media 
e.d. 
 
Geïnteresseerd? 
Meer informatie over de Molenfederatie kunt u vinden op www.molens.nh. Voor inlichtingen over 
deze vacature kunt u contact opnemen met de secretaris, Gerard van Beusekom, 06-26365593 of 
info@molensnh.nl. 
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