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Stichtingsondersteuner Agrarisch Natuurfonds Fryslân 

Wie zijn wij? 

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is eind 2017 opgericht vanuit de Bond Friese 
VogelWachten (BFVW). ANF zet zich in voor het behoud van weidevogels in Fryslân in het algemeen 
en het behoud van weidevogel parels in het bijzonder. Voor dit laatste verwerft ANF zeggenschap 
over boerenland. Hierbij is eigendom van deze grond de meest vergaande vorm. Het eerste project 
van ANF is de realisatie van Gruttoland, vlakbij Wommels. ANF zal hierbij stapsgewijs de ruim 40 
hectare landbouwgrond overnemen van boer Murk Nijdam. Op het land van Gruttoland zijn een 
bezoekerscentrum en 4 kijkhutten gerealiseerd. Het is de ambitie van ANF en Murk Nijdam om 
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de agrarische natuur zonder dat dit de vogels 
verstoort. Daarnaast is er in Fryslân een aantal nieuwe projecten in voorbereiding.  

Het vrijwillige bestuur van ANF bestaat uit 4 personen. Zij wordt ondersteund door een parttime 
projectleider. Door een flinke groei van onze stichting in de afgelopen jaren zoekt het bestuur van 
ANF een aantal enthousiaste en deskundige vrijwilligers voor verschillende taken. Hierbij gaat het 
bestuur van ANF ervan uit dat de vrijwilligers berekend zijn op hun taken. Én dat de beschikbaarheid 
van de vrijwilliger overeenkomt met de verwachtingen van beide kanten. Vrijwilligerswerk is in dit 
geval niet vrijblijvend. ANF ondersteunt en faciliteert haar vrijwilligers op passende wijze en draagt 
zorg voor een prettige werkomgeving.  

Wie ben jij? 

Als stichtingsondersteuner ben je de helpende hand van de projectleider en het bestuur in de 
dagelijkse praktijk. Je wilt vanuit een intrinsieke motivatie iets voor de Friese agrarische natuur en de 
weidevogels betekenen. Je zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken in het bestuur en met andere 
vrijwilligers goed worden nagekomen. Je springt bij als er teveel lopende zaken om aandacht vragen. 
Ook vervang je de projectleider bij afwezigheid. Je bent een echte allrounder die strategisch kan 
(mee)denken maar ook gewoon de handen uit de mouw kan steken. Je hebt de vaardigheid om 
prettig samen te werken met andere vrijwilligers en ze samen met de projectleider en het bestuur te 
motiveren en te enthousiasmeren. Je bent bereid gemiddeld 4 uren per week aan je vrijwilligerstaak 
als stichtingsondersteuner te besteden. In het weidevogelseizoen (maart-augustus) zal dit soms meer 
zijn en in andere periodes minder. 

Taken/verantwoordelijkheden: 

• Je ondersteunt de projectleider en het bestuur bij lopende zaken. 
• Je houdt samen met de projectleider de actielijsten bij. 
• Je beheert samen met de projectleider de mailbox van ANF. 
• Je ondersteunt de projectleider bij administratieve en secretariële werkzaamheden. 
• Je overlegt wekelijks met de projectleider over lopende zaken. 
• Je vervangt de projectleider bij afwezigheid. 
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Kennis/vaardigheden/eigenschappen: 

• Kennis van Microsoft Office 365 programma’s. 
• Kennis van en/of interesse in weidevogels en agrarisch natuurbeheer. 
• Bereidheid om in de avonduren actief te zijn. 
• Je denkt in kansen en daarmee niet in beperkingen, maar bent wel realistisch. 

Voorwaarden: 

De functie van stichtingsondersteuner is een vrijwilligersfunctie. Gemaakte reis- en onkosten worden 
vergoed.  

Nadere informatie: 

Als je meer informatie over deze vrijwilligersfunctie wilt, kun je contact opnemen met ANF voorzitter 
Rendert Algra - 06 51 60 22 20. Of stuur een mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl.  


