
 

 

Gezocht: Nestcoördinator  ‘Vogelfestival Kom uit je nest!’ 

In het najaar van 2021 organiseren we voor de derde keer het Vogelfestival in Nationaal Park 

Lauwersmeer. Tijdens dit festival kunnen bezoekers genieten van een breed aanbod van muziek, 

theater, kunst, excursies, lezingen, lekker eten en vooral van de mooie natuur in het gebied. Het 

festival vindt plaats in en om Activiteitencentrum Lauwersnest. Een prachtige locatie waar bezoekers 

het Shopnest, Muzieknest, Voorleesnest, Wetenschapsnest, Foerageernest, Kindernest, Theaternest, 

Bouwnest, Kunstnest en Informatienest kunnen vinden. Activiteiten van het Uitvliegnest, zoals 

excursies, vinden plaats door het gehele Nationale Park. Om de activiteiten in aanloop naar het 

festival op poten te zetten en om op de dag zelf de activiteiten binnen deze nesten te coördineren, 

zoeken we vrijwilligers.  

Wat ga je doen coördinator?  

Als nestcoördinator ben je de ambassadeur van en het aanspreekpunt voor ‘jouw nest’. Je zorgt 

ervoor dat de overige vrijwilligers weten wat ze moeten doen en dat de activiteiten binnen het nest 

soepel verlopen. Je onderhoudt de contacten met de verschillende partijen die iets doen voor het 

nest en regelt de praktische zaken. Ben je muzikaal? Dan is het coördineren van het Muzieknest 

misschien iets voor jou. Werk je graag met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar? Meld je dan aan als 

coördinator van het Kindernest; een nest met een doorlopend ‘vogel-activiteitenprogramma’ voor 

kinderen. Heb je affiniteit met kunst, voorlezen of met wetenschap? Kies dan voor die nesten.  

Wie zoeken we?  

 Je kunt goed organiseren en plannen. 

 Je kunt duidelijk communiceren.   

 Je bent enthousiast en weet mensen te motiveren.  

 Je houdt van improviseren in onverwachte situaties. 

 Je hebt affiniteit met vogels en het onderwerp van het nest. 

Wat bieden we?  

 De mogelijkheid om de bijzondere vogelrijkdom van Nationaal Park Lauwersmeer onder de 

aandacht te brengen.  

 De mogelijkheid om je eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Een enthousiast team om deel van uit te maken. 

 Training op maat, bijvoorbeeld een vogelcursus.  

 Een startbijeenkomst met het gehele organisatieteam. 

 Na afloop een referentie op verzoek. 

 Verzekering tijdens activiteiten. 

Wat vragen we?  

 Tijdsinvestering: gemiddeld een aantal uren per week (afhankelijk van je beschikbaarheid).  

 Inzet en betrokkenheid van begin 2021 tot en met het festival in september 2021 (o.v.b. van 

eventuele Coronamaatregelen). 

 VOG (gratis). 

Interesse? Of vragen? Neem contact op met Henny Greven, projectleider en vrijwilligersconsulent 

IVN Noord, via de mail h.greven@ivn.nl. Bellen kan ook: 06 44458741. 
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