Vacature Bestuurslid STINAPA
STINAPA is een professionele non-profit organisatie die de natuurparken, het Bonaire
Nationaal Marine Park en het Washington Slagbaai Park, beheert in dienst van de
gemeenschap van Bonaire.
Met ongeveer 40 fte en een jaarlijkse begroting van ongeveer USD 2,5 miljoen levert
STINAPA onder meer diensten als:
• Toezicht en handhaving van natuurwetgeving in de parken
• Natuur- en milieueducatie op scholen, en het Junior Rangers Programma
• Ecologisch onderzoek en monitoring
• Natuurherstel activiteiten
De activiteiten van STINAPA worden vrijwel uitsluitend gedekt door de inkomsten uit de
verkoop van de gebruikersvergoedingen (de ‘nature fee’). De dagelijkse leiding van de
organisatie is in handen van de algemeen directeur en de financieel directeur.
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door bestuursleden, die op persoonlijke titel in het
bestuur zitting hebben. Het bestuur wordt samengesteld door middel van coöptatie. Op dit
moment is STINAPA op zoek naar EEN NIEUW BESTUURSLID.
De belangrijkste criteria zijn:
• Woonachtig op Bonaire, de intentie hebben om voor onbepaalde tijd op Bonaire
woonachtig te blijven.
• Een achtergrond waaruit een diepe verbondenheid met, en kennis van, de natuur op
het eiland blijkt.
• Ervaring met het functioneren in bestuursfuncties, en in een bestuurdirectieverhouding in organisaties met een soortgelijk profiel en/of van soortgelijke
omvang en structuur.
• Kennis van, en ervaring met, de principes en voorwaarden van goed bestuur in de
non-profit sector.
• Van goede naam op Bonaire; met een groot netwerk en gezag binnen de
gemeenschap, zonder gebonden te zijn aan specifieke economische of bestuurlijke
belangen.
• Uitstekende beheersing van Papiaments, Nederlands en Engels.
• Uitgebreide, en voor STINAPA relevante, kennis van en ervaring met Toezicht &
Handhaving en/of visserij.
Indien u belangstelling heeft, richt u dan een korte brief en een CV aan STINAPA via het
emailadres: director@stinapa.org. De voorzitter, Dhr. Pierre Perigault Monte, en de algemeen
directeur, Dr. Jan van der Ploeg, houden zich graag beschikbaar voor nadere toelichting. Zij
zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer +599 717 8444.
Deze oproep blijft geldig totdat de bestuur vacature is ingevuld.

KONSERVANDO NATURALESA PA MEDIO DI MANEHO SANO

NATUUR BEHOUD DOOR VERANTWOORD BEHEER

NATURE CONSERVATION THROUGH SOUND MANAGEMENT

