Nederlandse Natuurkundige Vereniging

In april 2020 loopt de eerste termijn van de huidige voorzitter Diederik
Jekel af. Daarom schrijft de NNV een nieuwe verkiezing uit. In maart
2019 kiezen NNV-leden opnieuw een voorzitter, die eerst een jaar
vicevoorzitter is en vervolgens twee jaar voorzitter. Een zittende
voorzitter kan zich eenmaal herkiesbaar stellen.
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De NNV-voorzitter is een fysicus (v/m) die het boegbeeld van de vereniging
wil zijn, de missie van de NNV onderschrijft, een visie heeft op de rol van de vereniging in
het veranderende veld van de natuurwetenschappen en die deze visie uit wil dragen.

De Nederlandse

De missie van de NNV is drieledig:
• behartiging van de belangen van natuurkundigen;
• zichtbaar maken van het belang van de natuurkunde en van natuurkundigen voor de
samenleving;
• bevordering van de beoefening van de natuurkunde in de ruimste zin des woords.

Natuurkundige

De kandidaat heeft bestuurlijke ervaring en is bereid en in staat contacten te onderhouden
met het onderzoeksveld, het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek, zowel nationaal als
internationaal.
De leden van de NNV kiezen de (vice)voorzitter uit de door de kiescommissie opgestelde
kandidatenlijst. De functie van (vice)voorzitter is onbezoldigd.

natuurkundigen

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd uiterlijk 18 november 2018 een motivatie en verkort cv te sturen naar de kiescommissie (email: directeur@nnv.nl). Aanvullende
informatie kan tevens worden opgevraagd bij de kiescommissie. De kiescommissie bestaat
uit Gerard van der Steenhoven (vz.), Barbera Droste, Noortje de Graaf, Guus Harms, Iwan
Holleman en Piet Mulders.
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Contact:
Nederlandse Natuurkundige Vereniging
t.a.v. Noortje de Graaf
Postbus 41882, 1009 DB AMSTERDAM
W: www.nnv.nl
E: directeur@nnv.nl
T: 020-592 2211
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