


Bestuur, beleid, 
financiën, 

vereniging.

Redactieteam 
Fotograaf, 

Sociale Media, 
Pers ...

Team Cafetaria
Team Onthaal

Werkgroep
Plantenbeurs,

Fuifteam, Quiz, .. 

Lokale 
werkgroepen

Beheerwerkgroep
op Gents of 

lokaal niveau 

Plantenwerkgroep  
Vogelwerkgroep...

Ik wil inhoudelijk
diepgaand 

meedenken voor 
de  vereniging.

Ik ben een 
creatief bijtje 

dat graag bezig 
is met tekst of

beeld.

Ik heb zin om 
praktisch mee 
te werken aan 
evenementen 

NMC Koffietje?

Ik ben een sociaal
beestje en 

wil gewoon wat
gezelligheid. 

Ik ben graag 
gastheer/vrouw. 

Ik wil mee helpen
organiseren.

Buiten zijn geeft 
me energie. 
Ik wil vooral 

de natuur in.

Ik wil de natuur
verkennen, 

bestuderen en
erover bijleren.

Ik vertel graag 
over de natuur, 

ik wil mijn kennis
delen.

Raad 
van bestuur

Team Educatie
Gidsenwerking

Ik wil me inzetten
voor 

de Gentse natuur

Lokale werkgroepen

1 Kern Deurle-Latem 
2 Werkgroep Keuzemeersen                
3 Werkgroep Levende Leie 
4 Werkgroep Vinderhoutse Bossen
5 Werkgroep Assels
6 Werkgroep Bourgoyen
7 Werkgroep Malemmeersen
8 Werkgroep Sint-Pieters Buiten
9 Werkgroep Hutsepot
10 Werkgroep Gentbrugse Meersen
11 Kern Damvallei

Vragen?  Wil je graag een kennismakingsgesprek over jouw
mogelijkheden? Heb je vragen over de juridische of admini-
stratieve kant van vrijwilligerswerk? Of wil je graag meer info
over de structuur van onze vereniging en onze manier van
werken? Of misschien heb je gewoon zin om kennis te
maken met de mensen in ons verenigingshuis?

Wees welkom in De Stek, Driepikkelstraat 34, Mariakerke.
Voor een afspraak kan je terecht bij gent@natuurpunt.be of
via 09/227 22 94. Onze medewerkers zullen je met open
armen ontvangen. Tot gauw?

'Bzzz?' Deze bezige bij helpt je je plaats te vinden als vrijwilliger'

Thematische werkvelden

Beheer
Beleid en aankopen

Vereniging
Cafetaria

Communicatie
Educatie

Financiën
Personeel en 

Studie
Verbreding

Zeg mij wat, 
waar en hoe en 

ik ga graag maaien,
hooien of knotten 

in de natuur! 

Ecologie en 
natuurbeheer
fascineren mij, 

ik wil mee plannen
maken
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Mariakerke

Drongen Gent

Gentbrugge
Destelbergen

Sint-Martens-LatemNaam:

Contact:
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