
Vacatures bij het Hunehuis 

 
Het Hunehuis in Darp is een natuurvriendenhuis en onderdeel van de landelijke NIVON-organisatie.  
Het huis is prachtig gelegen en biedt dankzij de inzet van veel betrokken vrijwilligers inspirerende en 
mooie activiteiten aan en een mogelijkheid om rust te zoeken, van de natuur te genieten of vakantie 
te vieren, zowel individueel als in groepen. 
Er zijn ruim 80 vrijwilligers w.o. de onderhoudsploeg, huiswachten, koks(maten) en begeleiders van 
activiteiten. Voor het beheer en het onderhoud van het Hunehuis zijn steeds nieuwe vrijwilligers 
nodig. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar een voorzitter voor de Beheercommissie, 
vrijwilligers voor de kookgroep, technische krachten en krachten voor het onderhoud van de 
accommodatie zowel binnen als buiten.  
 
Voorzitter Beheercommissie (BHC) 
De BHC is het ‘dagelijks bestuur’ van het Natuurvriendenhuis en heeft nu 5 leden die allemaal 
meerdere taken in hun pakket hebben. Van de voorzitter wordt gevraagd om een actieve, 
meewerkende en verbindende rol. Hij/zij: 

 Coördineert de taken van de BHC en leidt de vergaderingen 
 Is goed op de hoogte van wat er speelt in het reilen en zeilen van het huis en de groep 

vrijwilligers 
 Onderhoudt relevante externe contacten in de regio 

 
Technische krachten  
Voor het onderhoud van het huis en kampeerterrein, toiletgebouw en schuren zijn veel vrijwilligers 
nodig.  Er zijn klussers die het dagelijks onderhouds- en reparatiewerk doen, maar door het jaar heen 
zijn ook andere vrijwilligers met techniekklussen aan de slag, bijvoorbeeld tijdens werkweken. 
We willen graag uitbreiding van het aantal klussers én van technische talenten die in staat zijn om 
verschillende klussen uit te voeren, bijvoorbeeld met het actualiseren en verder uitvoeren van het 
meerjaren onderhoudsprogramma. Het liefst mensen die door het jaar heen min of meer vaste taken 
uitvoeren. 
 
Kookgroep maatjes 
Het Hunehuis biedt per jaar een aantal meerdaagse activiteiten aan. Afhankelijk van het programma 
wordt er door de kookgroep een ontbijt, lunch en / of maaltijd verzorgd. Gasten worden op die 
manier ontzorgd, volgen hun activiteit en gaan daarna gezellig met elkaar aan tafel. 
De kookgroep is dringend op zoek naar koks / kookliefhebbers die in staat zijn een maaltijd te 
bedenken, te bereiden en op hun leuk manier aan te bieden aan de gasten. Ook koksmaatjes met 
minder verantwoordelijkheid zijn van harte welkom.  
 
Wat vragen we van je? 
Je past bij ons als je enthousiast, sociaal en gastvrij bent. Als je van aanpakken weet, in een team 
kunt werken en handig en pragmatisch bent ingesteld. 
Voor de technische krachten en de voorzitter zijn we vooral op zoek naar mensen uit de (grote) regio. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Een mooie, gezellige accommodatie, een  leuk team, reiskostenvergoeding, jaarlijks 
vrijwilligersweekend en altijd voldoende klussen om op te pakken! 
Wil je meer weten neem dan contact op met Doky Verhagen (06 54607912) of met  
Martha Baede (06 44620827) 
 


