Maak
jij het
verschil?
Draag bij aan een rechtvaardig en duurzaam Stichtse Vecht
Duurzaamheid in al zijn vormen is een
belangrijk thema in Nederland. Ook in
gemeente Stichtse Vecht. Daarom hebben
we al tien jaar de Stichting Duurzame Vecht.
De activiteiten nemen toe en we hebben
behoefte aan vers bloed en versterking.
Ook in het bestuur.
Daarom zijn we op zoek naar:
1. Bestuursleden
2. Mensen voor de Werkgroep Fairtrade
1. De bestuursleden sturen de verschillende activiteiten
van de stichting aan en hebben ook algemene
taken zoals financiën, communicatie en externe
vertegenwoordiging. Over de exacte invulling van de
functie kunnen we praten. We houden rekening met
interesse en achtergrond.
2. Vrijwilligers van de Werkgroep Fairtrade brengen
het belang van eerlijke handel onder de aandacht bij
bijvoorbeeld scholen en bedrijven. U gaat onder andere
in samenwerking met de wereldwinkels Breukelen en
Maarssen eerlijke producten promoten.
Lees meer op onze website: www.duurzamevecht.nl

Voor alle functies geldt:
● affiniteit met duurzaamheid in de breedste zin van het
woord

● kunnen samenwerken met mensen uit diverse lagen van
de samenleving

● het hebben van een lokaal netwerk
● ongeveer een dag per maand bezig kunnen zijn met de
stichting.

Je maakt een verschil. Samen met ons.
Wij bieden, behalve een visie op een rechtvaardiger
samenleving, zingeving aan het leven en tal van bijzondere
collega’s die werken vanuit passie en betrokkenheid.
Duurzame Vecht is een organisatie met een groot netwerk,
diep geworteld in de gemeente Stichtse Vecht, die zijn
sporen inmiddels verdiend heeft en weet hoe de hazen
lopen.
Duurzame Vecht is een vrijwilligersorganisatie met
3 soorten activiteiten:
1. Energie, nadruk op duurzame transitie met het mooie
streven Stichtse Vecht in 2030 klimaatneutraal te maken
2. Sociaal, waar met name de nadruk ligt op fairtrade (door
onze inzet is de gemeente Stichtse Vecht een fairtrade
gemeente)
3. Circulaire economie (hergebruik van goederen)
Natuurlijk wil je meer weten. Dus neem je contact op met
Otto Albrecht (otto@duurzamevecht.nl of 06-19204162)
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