
 

Vacature Voorzitter Nederlandse Associatie voor International Mountain 

Leaders (NLAIML) 
(gemiddeld 20 uur per maand) 

NLAIML… 

is de beroepsvereniging voor IMLs (International Mountain Leader); de professionele 

bergwandelgidsen die zijn opgeleid om mensen te begeleiden tijdens bergwandelingen, 

zodat hun (zomer of winter) activiteit een mooi en veilig avontuur is! NLAIML is lid van 

de wereldorganisatie UIMLA, de Unie waarin alle IML landenorganisaties zijn verenigd. 

Naast de opleiding tot IML (en bij- & nascholing) verzorgt de vereniging 

belangenbehartiging van de leden. Dat laatste staat nog in de kinderschoenen. De eerste 

jaren van ons bestaan hebben in het teken gestaan van de IML opleiding. Deze staat 

inmiddels stevig; circa 20 IMLs hebben onze opleiding afgerond en 12 aspiranten zijn in 

opleiding. Het is nu tijd om door te groeien en onze activiteiten te verbreden.  

We zoeken een nieuwe voorzitter… 

voor een periode van 3 jaar met mogelijk een verlenging van dezelfde termijn. Iemand 

(m/v) met een stevige rugzak gevuld met bestuurlijke ervaring, verbindende energie en 

resultaatgerichtheid. En natuurlijk met passie voor de bergwandelsport – ervaring als 

bergsportprofessional zou een mooie bonus zijn. De meest belangrijke taken: 

- het leiden van het bestuur en daarmee de ‘dagelijkse operatie’ van de vereniging, 

- het initiëren van jaarplannen, 

- het borgen van de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de 

besluiten van het verenigingsbestuur, 

- het initiëren, ontwikkelen en vernieuwen – waar nodig – van de bestuurlijke structuur 

en – documenten,  

- het ontwikkelen van belangenbehartiging in het ‘bergsportlandschap in Nederland’; het 

actief bijhouden van contacten binnen – en buiten de vereniging met onder andere 

(berg)sport organisaties, (actieve) reisorganisaties en opleidingsinstituten,  

- het bewaken van het kwaliteitsniveau en de output van de opleiding en van de 

assessments, 

- het samenstellen, begeleiden van commissies en werkgroepen en bewaken van de 

resultaten van hun activiteiten. 

Het bestuur past systematisch evalueren toe en legt verantwoording over haar 

werkzaamheden af aan de Algemene Leden Vergadering, aan de hand van Jaarplannen. 

We bieden… 

de kans om NLAIML duidelijk op de kaart te helpen zetten in een vrijwilligersfunctie met 

de mogelijkheid van een wettelijke vrijwilligersvergoeding. Het NLAIML bestuur bestaat 

uit een voorzitter, secretaris en penningmeester – voor deze functies bestaat een 

functiebeschrijving. 

 

We vragen… 

van de nieuwe voorzitter het vermogen om – op constructieve wijze – beleid op grond 

van de NLAIML missie en strategie uit te dragen en samen met de andere bestuursleden 

voorbeeld te zijn in het naleven van de kernwaarden van de vereniging.  



Dat vereist bestuurservaring, naast eigenschappen als verbinder en netwerker en 

charismatisch gedrag. 

We zijn openhartig… 

over de (gewenste) cultuur binnen onze jonge beroepsvereniging met “van Passie naar 

Professie” als ons motto. De coronapandemie heeft grote invloed op ons werkveld en 

onze leden; in plaats van ‘groei’ geldt ‘overleven’. Toch hebben we de ambitie om samen 

met de leden te bouwen aan teams en de werkorganisatie, zodat we de gewenste groei 

(qua omvang en impact van de vereniging) kunnen realiseren.  

De selectie- en benoemingsprocedure… Op basis van CV en motivatie nodigt het 

huidige bestuur potentiële kandidaten uit voor een (on-line) gesprek. Meerdere (liefst 3) 

geschikte kandidaten worden (na ontvangst van de VOG) voorgedragen aan de leden, die 

in de ALV op de kandidaat van hun voorkeur kunnen stemmen. De kandidaat met 

meerderheid van stemmen wordt benoemd als voorzitter. 

Jouw CV en motivatie kun je tot 18 juni sturen naar bestuur@nlaiml.org. Mocht je meer 

informatie willen voorafgaand aan je sollicitatie, gebruik dan ook dit adres voor vragen. 

mailto:bestuur@nlaiml.org

