Neem de leiding en verbind
De Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) zoekt een voorzitter.
De FNHB vertegenwoordigt een grote groep professionele hippische ondernemers. De leden van de
brancheorganisaties zijn actief in de fokkerij, de paardensport en/of in het houden van paarden en
pony’s en het leveren goederen en diensten aan paardenhouders, - sporters en/of –fokkers.
De FNHB behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland. Om haar doelen te
bereiken, houdt de organisatie zich bezig met de volgende taken:
- het behartigen van de nationale en internationale belangen van de leden, zowel collectief als
individueel;
- het vertegenwoordigen van de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg;
- het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties;
- het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector.
Als voorzitter van de federatie is het belangrijk dat u over de volgende kenmerken beschikt:
- onafhankelijk, in het belang van het collectief kunnen en willen werken
- ondernemend
- uitstekende communicatieve eigenschappen
- kennis van en affiniteit met de paarden(sport)sector in Nederland
- meerdere jaren werkervaring/bestuurservaring in de paarden(sport)sector
- ruime ervaring in het werken met overheden, hippische ondernemers en aanverwant
bedrijfsleven
- bestuurs-sensitiviteit
- in staat zijn netwerken te onderhouden
- bereid zijn voor de functie benodigde tijdsinvestering te doen
Wat gaat de nieuwe voorzitter doen?
- voorbereiden en voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de FNHB (4x per
jaar)
- voorbereiden, bijwonen en terugkoppelen van de SRP-bestuursvergaderingen
- contact onderhouden met de FNHB-vertegenwoordigers in de werkgroepen van de SRP en in
de Stichting Welzijn Paard
- contact houden met de ambtelijk secretaris
- de FNHB vertegenwoordigen binnen het netwerk van hippisch Nederland
- stimuleren en coördineren van Public Relations, website en social media
De FNHB biedt een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding aan.
Een schriftelijke reactie op deze vacature kunt u voor 1 mei 2019 mailen naar info@FNHB.nl. Een
benoemingscommissie stelt de kandidatenlijst op en legt deze ter besluitvorming voor aan de
Algemene Ledenvergadering van de FNHB. De benoeming vindt plaats op 11 juni 2019.

