Gezocht: nieuw bestuurslid
Wij zoeken een nieuw bestuurslid
Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld
De Stichting Mooi Binnenveld bezit en beheert 50 hectare nieuwe natuur in het natuurgebied De
Binnenveldse Hooilanden, gelegen in Het Binnenveld tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen.
In het beheer van dit unieke natuurgebied wordt samengewerkt met Coöperatie Binnenveldse
Hooilanden (een coöperatie van lokale boeren), Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe. In
opdracht van de gemeente Veenendaal beheert Mooi Binnenveld tevens natuurgebied De Groene
Grens.
Gekoppeld aan de Stichting is er de Vereniging Mooi Binnenveld. De Vereniging bestaat uit onze
donateurs. Vanuit de Vereniging worden onder meer onze publieksactiviteiten geïnitieerd, zoals
excursies, vrijwilligerswerk, educatieprogramma’s etc. Stichting en Vereniging werken nauw samen en
hebben hetzelfde bestuur.
We zijn een enthousiaste en betrokken organisatie. Wij komen op voor de natuur, we hebben oog voor
de ontwikkelingen om ons heen en zijn gericht op samenwerking. Voor meer informatie bezoek de
website www.mooibinnenveld.nl
Het bestuur
Het huidige bestuur kent thans 9 leden. De bestuursleden werken onbezoldigd. Binnen het bestuur
vervullen bestuursleden verschillende functies, vastgesteld in onderling overleg en op basis van de eigen
belangstelling. Daarnaast kunnen bestuursleden participeren in werkgroepen, waarin we met
vrijwilligers ook bepaalde zaken oppakken, zoals bijvoorbeeld het huidige gebiedsproces voor het hele
Binnenveld.
Wij zoeken
Wegens het vertrek van één van onze bestuursleden, zijn wij op zoek naar een nieuw enthousiast
bestuurslid. De “portefeuille” wordt in onderling overleg vastgesteld. Wij denken in ieder geval aan een
rol bij de ontwikkelingen en het beheer van de Groene Grens.
Belangstellenden kunnen zich melden via een berichtje naar onze secretaris Anita De Moed
(secretaris@mooibinnenveld.nl). Voor nadere informatie over Mooi Binnenveld of deze positie, neem
contact op met Willem Hendriks (willem.hendriks@mooibinnenveld.nl, tel. 06 10947402).
Alle aanmeldingen zijn uiteraard welkom en zullen zorgvuldig worden behandeld. Wij zouden het echter
toejuichen als er ook mensen uit Veenendaal of Ede, 50-minners en/of vrouwen hun belangstelling
kenbaar maken.

