
Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking;

Een relevante ervaring op het gebied van institutionele en/of particuliere
fondsenwerving en/of communicatie;

Een relevante ervaring op het gebied van management, finance, of organisatie
ontwikkeling;

Een relevant netwerk op het gebied van diergezondheid onder tropische
omstandigheden of One Health;

Bestuurlijke ervaring in de non-profit sector is een pré.

een of meer algemeen bestuurslid (leden) met:

Vacature Algemeen Bestuurslid stichting
Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland (DZG)

Dierenartsen Zonder Grenzen

Wij zoeken

Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland en wij werken samen met Afrikaanse
boeren om hun dieren gezond te houden. Miljoenen mensen in Afrika zijn namelijk
afhankelijk van hun vee.  We hebben ruimte voor een algemeen bestuurslid! Wij zijn
een jonge organisatie en zoeken iemand die ons wil helpen groeien.

Wij zijn 



Miljoenen mensen in Afrika zijn afhankelijk van hun vee. Dierenartsen Zonder
Grenzen (DZG) werkt samen met Afrikaanse boeren om hun dieren gezond te
houden. Daardoor kunnen deze boeren zelf een beter leven opbouwen.
Dierenartsen Zonder Grenzen-Nederland is opgezet door en voor dierenartsen.
Wij helpen Afrikaanse dierenartsen en boeren met het gezond houden van hun
dieren. Daardoor kunnen zij bouwen aan een duurzame toekomst voor henzelf
en hun familie. In Nederland werken we aan bewustwording rondom thema’s als
klimaatverandering, duurzaamheid en One Health. Dierenartsen Zonder
Grenzen-Nederland werkt intensief samen met zusterorganisaties in Europa en
Canada onder de vlag van Veterinaires-sans-Frontieres-International. Door het
vertrek van een bestuurslid is er ruimte voor een algemeen bestuurslid. We zijn
een jonge organisatie en zoeken iemand die ons wil helpen met groeien. 

Beloning & tijdsbesteding
Deze functie is onbezoldigd. Bestuursleden worden geacht de maandelijkse
bestuursvergaderingen voor te bereiden en bij te wonen. Het bestuur van DZG
vergadert 1x per maand op maandagavond. Daarnaast is het fijn als bestuursleden
op basis van hun expertise tijd kunnen besteden aan het geven van operationele
adviezen. Ga uit van gemiddeld 6 uur per maand. 

Meer over ons

Wil je meer weten over onze projecten? Klik hier

Janke Maat
 

David Speksnijder ?Sarah Farrand

Mail dan je CV en korte motivatie voor 1 november 2022 naar
David Speksnijder, via D.C.Speksnijder@UU.nl

Ben je geïnteresseerd? 

https://dierenartsenzondergrenzen.nl/
mailto:D.C.Speksnijder@UU.nl

