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Samen met alle commissies en leden bevindt de BVKM zich in een positieve en vernieuwende fase. 
De voormalige regiocontactpersoon van de regio Utrecht & Flevoland heeft haar werkzaamheden 
neergelegd. Dit betekent dat de BVKM op zoek is naar een nieuwe regiocontactpersoon.

Wat houdt de functie in?
• Contact onderhouden met de leden uit de regio.  

Dit contact verloopt o.a. via telefoon, e-mail en/of post. Echter geeft de regiocontactpersoon 
hier zelf – naar eigen inschatting – invulling aan, op basis van de lopende tendens en waar 
de behoefte ligt bij de leden. 

• Activiteiten organiseren op regionaal niveau.  
Het is wenselijk dat er in het voor- en najaar een activiteit wordt georganiseerd. Deze 
frequentie kan mogelijk variëren. Er wordt een budget beschikbaar gesteld waarmee de 
regiocontactpersoon zelf invulling geeft aan de betreffende activiteit. 

• Samenwerken met de andere regiocontactpersonen en regiocoördinator.  
Eén keer in het kwartaal vindt er een gezamenlijk digitaal overleg plaats met de 
regiocontactpersonen en regiocoördinator. 

• Aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering. 
Deze bijeenkomst vindt één keer per jaar plaats.

Wat wordt er van je verwacht?
 – Je hebt een positieve instelling en vindt het leuk om je vast te bijten in de wisselende 

tendens van een vereniging waarin begrippen als belangenbehartiging, verbinding, 
informatieverstrekking en toegankelijkheid centraal staan. 

 – Het huidig bestuur hecht naast pro-activiteit, communicatie en openheid veel waarde aan 
gezelligheid. Er wordt vanuit een prettige en informele sfeer samengewerkt.

 – De regiocontactpersoon woont bij voorkeur in de betreffende regio, maar dit is niet verplicht.

Wat hebben wij te bieden?
 – Je bent onderdeel van een leuk gedreven team van regiocontactpersonen. Je draagt bij aan 

de betrokkenheid binnen de vereniging en krijgt daar waardering voor. 
 – Onkosten worden vergoed door de BVKM.

Ben je enthousiast en heb je wellicht interesse? Of zou je graag vrijblijvend meer informatie willen 
ontvangen over bovenstaand profiel? Stuur dan een e-mail naar bestuur@bvkm.nl met daarin je 
contactgegevens en dan zal het bestuur zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BVKM


