
 

 

Bestuurder Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt gezocht! 
 

Heb jij: 

• Hart voor de land- en tuinbouw? 

• Een mening over wat er speelt in de sector? 

• Een paar uurtjes in de week over? 

 

Wil jij: 

• Je inzetten voor de toekomst van agrarische jongeren in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland? 

• Samenwerken binnen een enthousiast team? 

• In gesprek gaan over actuele thema’s?  

• Een netwerk opbouwen? 

 

Het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt is een organisatie die de belangen van agrarische jongeren 

behartigt in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit doet het HAJK samen met zijn lokale 

afdelingen uit die provincies. De HAJK ondersteunt deze lokale AJK’s waar dat kan en nodig is. Het 

HAJK neemt ook zitting in het bestuur van de landelijke organisatie NAJK. Het NAJK zet zich in voor 

jonge boeren en tuinders op nationaal en Europees niveau.  

 

Juist nu! 

Gezien de uitdagingen die op de agrarische sector afkomen is het belangrijker dan ooit om de 

ambities van jonge enthousiaste boeren kenbaar te maken! Klimaatverandering, biodiversiteit, 

waterkwaliteit, stikstof; er zijn talloze onderwerpen waarvoor de politiek naar de agrarische sector kijkt. 

Dit zijn grote opgaven waar wij onze leden in ondersteunen. Daarom zijn wij ook op zoek naar 

versterking van het dagelijks bestuur! Voor een goede mix zou het mooi zijn als akkerbouwers en 

tuinders zich melden, maar we zijn blij met iedereen die zich wil inzetten voor de toekomst van de 

agrarische sector. 

 

Wat houdt het in? 

De tijdsbesteding van een algemeen bestuurslid bestaat uit: 

- Een maandelijkse vergadering met het bestuur van het HAJK (wisselend fysiek/digitaal, vaak 

avonduren); 

- De ALV en bijeenkomsten met regiobestuurders 5x per jaar; 

- Eventueel afvaardiging naar het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (maandelijks, 

wisselend fysiek/digitaal); 

- Het bijwonen van mogelijke andere bijeenkomsten en excursies. 

 

Wat staat daar tegenover?  

- In gesprek met politici en beleidsmakers om het verhaal van ambitieuze jonge boeren te 

vertellen; 

- Veel kennis en een breed netwerk in de agrarische sector; 

- Een vacatievergoeding voor bestuursvergaderingen en provinciaal overleggen;  

- Reiskostenvergoeding voor de reguliere vergaderingen en andere activiteiten. 

 

Enthousiast? Of wil je nog wat meer weten over deze functie?  

Wil je meer informatie over of reageren op deze functie, dan kun je contact opnemen met Lotte van 

Dueren den Hollander | lottevddh@live.nl | 06-10093395  

 


