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Ben jij op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij een vereniging die er landelijk toe doet? Dan 

ben je bij Vastgoed Belang wellicht op je plek! 

 

 

Vacature: Afdelingsbestuurslid Zuid (vrijwilliger) 

 
 

Over de afdeling Zuid 

Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur Zuid uit drie bevlogen bestuursleden. De afdeling Zuid 

draagt bij aan de professionalisering en integriteit van de particulier verhuursector in de regio en zet 

zich als belangrijke vertegenwoordiger in voor de belangen van de particuliere verhuurders die hoog op 

de (politieke) agenda binnen de regio staan. 

 

 

Wat ga je doen? 

• Je hebt een wakende rol in o.a. de planning van diverse regionale bestuurszaken en de politieke 

monitoring binnen de regio. 

• Je organiseert in samenwerking met het verenigingsbureau ten minste één ledenbijeenkomst in 

de regio. 

• Je functioneert als algemeen contactpersoon voor de afdeling (intern en extern). 

• Je zorgt voor publiciteit en de ledenwerving binnen de afdeling, en signaleert knelpunten, 

klachten of behoeftes onder (potentiële) leden. 

• Je vergadert ten minste twee keer per jaar met het afdelingsbestuur. 

• Je bewaakt de verslaglegging, de actielijst en afdelingsbegroting. 

• Je coördineert de taken over de gang van zaken binnen de afdeling en informeert hierover het 

verenigingsbureau. Je bepaalt in samenspraak mede over de communicatie-uitingen voor de 

regio voor de maandelijkse nieuwsbrief en de website: Regio's en afdelingen | Vastgoed 

Belang. 

 

 

Wie ben jij? 

• Je bent lid van Vastgoed Belang en woonachtig in de regio, bij voorkeur in de regio Limburg 

• Je hebt visie op de particuliere vastgoedsector en wilt de vereniging in haar ontwikkeling verder 

brengen. 

• Je hebt passende bestuurlijke ervaring en affiniteit met verenigingen. 

• Je hebt ervaring in het verhuren van woningen, winkels, kantoren en/of overig vastgoed, bij 

voorkeur zelf vastgoed in bezit.  

https://www.vastgoedbelang.nl/over/afdelingen/afdeling/default.aspx?code=zuid
https://www.vastgoedbelang.nl/over/afdelingen/afdeling/default.aspx?code=zuid


 
 

 

 

Wat bieden we? 

Je komt in een bestuurlijk team waar jouw inbreng gezien en gewaardeerd wordt. 

• Het accent ligt op het bijdragen in de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Je 

steekt er mogelijk zelf een hoop van op omdat je de spil bent tussen het regionaal en nationaal 

belang en meebepaalt over besluitvorming en standpunten van de vereniging. 

• Uitbreiding van het netwerk. 

• Reiskostenvergoeding. 

 

 

Over Vastgoed Belang en de afdelingen 

Vastgoed Belang is de vereniging van particuliere investeerders in en verhuurders van woningen, 

winkels, kantoren en overig vastgoed. De vereniging bestaat inmiddels zo’n 128 jaar en 

vertegenwoordigt met 5.000 leden een brede groep verhuurders en vastgoedbeleggers; van kleine 

beleggers met enkele panden, tot grote ondernemers met bedrijfsmatige vastgoedportefeuilles. 

Vastgoed Belang en haar leden streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren in 

vastgoed, tegen een rendement dat in evenwicht is met de daaraan verbonden risico’s. 

 

Aan de vereniging is een bureau verbonden van waaruit een hecht team van zo’n 10 professionals 

dagelijks in nauwe samenspraak met de leden werkt aan het behartigen van de collectieve belangen 

van onze leden bij beleidsmakers, -beslissers en bestuurders van overheden, toezichthouders en 

marktpartijen. 

 

De vereniging Vastgoed Belang is verdeeld in zes afdelingen (regio’s). Ieder lid van de vereniging 

behoort tot de afdeling waarbinnen het woonadres is gelegen. Het afdelingsbestuur behartigt binnen 

het gebied van de afdeling zoveel mogelijk de belangen van de leden op lokaal politiek en bestuurlijk 

niveau en ondersteunt de publiciteit en de ledenwerving binnen de afdeling. Een afdelingsbestuurslid 

wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan aansluitend eenmaal herbenoemd 

worden. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur waarbij aandacht is voor 

achtergrond, leeftijd, achtergrond en regio. 

 
 

Vragen? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aloys Bruggeman, afdelingsvoorzitter regio Zuid, 

per e-mail aloysb@hotmail.com  

of Liz Gutter, manager Ledenrelaties, per e-mail lgu@vastgoedbelang.nl of telefonisch op 06 39 222975. 

 

 

Reageren! 

Ben je geïnteresseerd in deze rol en taak, stuur dan jouw CV en schriftelijke reactie naar 

lgu@vastgoedbelang.nl. De procedure is gericht op het voordragen van de nieuwe 

afdelingsbestuursleden op de Ledenvergaderingen. De procedure sluit op het moment dat de geschikte 

kandidaat is gevonden. 
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