Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland.
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe HKH Prinses Beatrix.

Vrijwilligers m/v gezocht voor
Commissie Noord-Holand
Organisatie
: Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Functie
: Commissielid, vrijwillig
Werktijd
: Tussen 1 en 4 uur per week
Werktijden
: Vrij in te delen
Regio
: Noord-Holland, bij voorkeur in de Wieringermeer en/of West-Friesland.
Website
: www.heemschut.nl
Onkosten
: worden vergoed
Meer informatie: Elsa Gorter, secretaris. Noord-holland@heemschut.nl / 0226 – 41 14 43 of
0622460941
Reageren
: bel of stuur een CV met een korte motivatie naar Elsa Gorter , secretaris
van de commissie NH op noord-holland@heemschut.nl.
Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke
belangenbehartiger van erfgoed en monumenten. Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is
landelijk per provincie georganiseerd in 15 commissies waarvan 2 werkgroepen.
Indien nodig zet de commissie zich in om bedreigd erfgoed te beschermen met acties in de
vorm van zienswijzen, bezwaarschriften, persberichten of gesprekken met betrokken partijen.
Daarnaast organiseert de commissie evenementen, excursies en rondleidingen om actuele
onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren. De
commissie komt met regelmaat in de provincie Noord-Holland bijeen om de ontwikkelingen
te bespreken.

Erfgoedvereniging Heemschut is voor de Commissie Noord-Holland op zoek naar vrijwilligers
die zich willen inzetten voor het behoud en bescherming van monumenten en de ruimtelijke
kwaliteit in Noord-Holland en met name ook in de Wieringermeer en West-Friesland.
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De Commissie Noord Holland zoekt mensen met affiniteit met de provincie, met haar
monumenten, cultuurhistorie en haar ruimtelijke ontwikkeling en die versterking kunnen
bieden op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie, ruimtelijke ordening, beleid, de
communicatie daaromheen of juridische zaken.
Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is in de eerste plaats een kans om zich in te zetten voor
monumenten en het erfgoed van de provincie. Het werk van erfgoedbeschermer biedt
interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor
maatschappelijke betrokkenheid voor de stad en de leefomgeving. Heemschut biedt
daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen en
een vergoeding voor het reizen.
Interesse? Bel of stuur een CV met een korte motivatie naar Elsa Gorter, secretaris van de
commissie Noord-Holland naar noord-holland@heemschut.nl.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

_______________________________________________________________________
Secretariaat Heemschut NH: p/a mw. Elsa.G.A. Gorter
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp NH
Telefoon ktr 0226 – 41 14 43 m 06 22 46 09 41
e-mail noord-holland@heemschut.nl
Bond Heemschut, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam, telefoon 020 622 52 92, website www.heemschut.nl
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