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Het HAJK is een organisatie die de belangen van agrarische jongeren behartigt op provinciaal niveau. Dit doet 
het HAJK samen met zijn afdelingen uit Noord Holland, Zuid Holland, en west Utrecht.  
Een andere belangrijke taak is het ondersteunen van de afdelingen en zorgen voor continuïteit in de 
organisatie. Ook heeft het HAJK zitting in het bestuur van de landelijke organisatie, NAJK. Hier worden landelijk 
en Europees de belangen behartigd van alle agrarische jongeren uit alle verschillende sectoren in Nederland. 
 
Het dagelijks bestuur van het HAJK bestaat uit tenminste vier personen, waarvan er bij voorkeur twee uit 
Noord Holland en twee uit Zuid Holland komen. Dit om de provinciale belangenbehartiging goed op te kunnen 
pakken.  
 
Ter vervanging van aftredende bestuursleden uit Zuid Holland zoekt het HAJK een  
 

bestuurslid (m/v) 

 
uit Zuid Holland of Utrecht die één of meerdere taken op zich wil nemen binnen het dagelijks bestuur (DB) van 
het HAJK. 
 
Tijdsbesteding algemeen bestuurslid 
De tijdsbesteding van een algemeen bestuurslid bestaat uit; 
- Het bijwonen van de vergaderingen van het DB, 6 avonden (6 dagdelen) per jaar (excl. voorbereidingstijd); 
- Het bijwonen van de jaarvergadering en de provinciaal overleggen, 5 avonden (5 dagdelen);  
- Eventueel deelname aan een studiedag, 1 dag (2 dagdelen) per jaar; 
- Excursie en jaarafsluiting DB, 1 dagdeel per jaar. 
 
Afvaardiging NAJK-hoofdbestuur 
De afgevaardigde naar het NAJK-bestuur vertegenwoordigt de sectorale en regionale belangen van het HAJK bij 
de landelijke agrarische jongerenorganisatie NAJK; 
 
De afgevaardigde naar het NAJK-bestuur woont de vergaderingen van het NAJK-bestuur bij, 10 dagen (20 
dagdelen) per jaar (exclusief voorbereidingstijd). Afvaardiging naar NAJK gaat in overleg met het DB van het 
HAJK.  
 
Vacatievergoeding 
- Alle leden van het dagelijks bestuur ontvangen een vacatievergoeding voor alle DB-vergaderingen en alle 

provinciaal overleggen;  
- De vertegenwoordiger naar een sectievergadering van LTO Noord ontvangt een vacatievergoeding per 

sectievergadering ; 
- De NAJK-vertegenwoordigers ontvangen een aanvulling op de vacatievergoeding van NAJK; 
- Alle leden van het DB krijgen reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor de reguliere 

vergaderingen. 
 
Wil je meer informatie over of reageren op deze functie, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van 
het HAJK, Stephen Bos -  - stephen-bos@live.nl of 06-13095848 


