Vacature: nieuwe bestuursleden Plattelandsjongeren.nl gezocht
Ben jij enthousiast en heb je ideeën voor het platteland en de leefbaarheid in dorpen? Denk je graag
mee over hoe Plattelandsjongeren in heel Nederland goed vertegenwoordigd kunnen worden? Heb
je leuke project ideeën? Dan is het bestuur van Plattelandsjongeren.nl op zoek naar JOU!

Plattelandsjongeren.nl (PJ.nl) is een landelijke organisatie van, voor en door jongeren in de leeftijd
van 16 tot 30 jaar. Het is dé vrijetijdsvereniging voor jongeren wonende op het platteland en/of in
dorpskernen. De vereniging PJ.nl heeft een achterban van 13.000 leden en 230 afdelingen.
Het bestuur van PJ.nl vergadert eens per zes weken (afwisselend in Utrecht en via Skype). Het
bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging, contact met de leden, politiek en
media en heeft veel contact met collega jongerenorganisaties. Minimaal een keer per jaar is er een
provinciaal overleg dat door Plattelandsjongeren.nl wordt georganiseerd en waar ervaring en kennis
wordt uitgewisseld.

Wij zijn op zoek naar:
· Nieuwe bestuursleden voor Plattelandsjongeren.nl (o.a. nieuwe voorzitter);
· Iemand die ideeën heeft voor de leefbaarheid van jongeren op het platteland en in dorpen;
· Iemand die makkelijk verbindingen legt en plezier heeft in netwerken;
· Iemand die mee wil denken op organisatorisch niveau en verenigingsniveau.
Wat wordt er van je verwacht?
· Je bent gemiddeld 1 avond per maand beschikbaar;
· Je bent enthousiast, positief en meedenkend;
· Je kunt goed samenwerken;
Wat krijg je ervoor terug?
· Professionele ondersteuning in het uitoefenen van je functie
· Een groot netwerk
· Interessante bijeenkomsten en vergaderingen
· Veel ervaringen om van te leren
· Een reiskostenvergoeding en een vaste vrijwilligersvergoeding.
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Plattelandsjongeren.nl komt op voor de belangen van jongeren op het platteland door:
 Landelijke belangenbehartiging: Plattelandsjongeren.nl praat en beslist op verschillende terreinen
mee over onderwerpen die jongeren op het platteland aangaan. Actuele onderwerpen zijn
bijvoorbeeld:

jeugdwerkloosheid

op

het

platteland,

krimp,

verveling,

alcoholgebruik,

verkeersveiligheid en ketenbeleid.
 Het organiseren van diverse projecten en activiteiten. Momenteel draaien o.a. de projecten
‘Keetkeur’, waarbij keten in een positief daglicht worden gezet en ‘Levensblog’, waarbij jongeren en
ouderen met elkaar in contact worden gebracht. Projecten worden uitgevoerd door de medewerkers
van Plattelandsjongeren.nl i.s.m. jonge vrijwilligers.
 Het ondersteunen van plattelandsjongerenverenigingen door middel van trainingen, coaching en
advisering.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Lijkt het jou mooi om op landelijk niveau mee te denken en
als spreekbuis te fungeren voor alle lokale plattelandsjongeren/besturen? Of wil je eerst vrijblijvend
een vergadering bijwonen?
Lijkt het je leuk of wil je meer informatie? Stel je vragen eerst of stuur je CV en motivatiebrief direct
naar Cilia Daemen, cdaemen@stichting-pjs.nl / 030-2769876. Reacties zijn mogelijk tot 9 april.
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