
  

VACATURE LEDEN GROENE RAAD 
 

Heb jij een groen en sociaal hart? Gaat dat hart sneller kloppen als je kunt meedenken en 

adviseren over hoe we Hilversum groener, gezonder en gezelliger kunnen maken? Heb jij een 

groot netwerk in Hilversum? Dan vind je het vast leuk om lid te zijn van onze Groene Raad!    

WAT IS URBAN FARMING 035 (UF035)  

We zijn als inwonersinitiatief de grootste groene familie van Hilversum met als doel om mens en natuur 

bij elkaar te brengen en te laten groeien en bloeien.  

We stimuleren het ontstaan en de groei van groene plekken in de stad waar mensen gezellig 

samenkomen, sociale activiteiten ondernemen en zich kunnen ontwikkelen. We geven alle 

Hilversummers de kans actief bezig te zijn met groen, gezondheid, voeding en duurzaamheid.  

WAT DOEN WE  

Concreet betekent dit dat we onbenutte terreinen in Hilversum omtoveren tot bloeiende moestuinen. Op 

onze tuinen komen mensen in contact met elkaar, kunnen ze hun eigen groente en fruit verbouwen en 

jong en oud leren hoe groenten worden geteeld. Er worden allerlei gezellige activiteiten georganiseerd, 

Ook geven we (school)kinderen les in onze moestuinen, zodat alle kinderen de kans krijgen om bezig 

te zijn met de natuur en weten waar hun voedsel vandaan komt.  

Er zijn zo’n 200 mensen actief betrokken bij onze organisatie, verspreid over 17 locaties. We zijn in 7 
van de 8 wijken van Hilversum vertegenwoordigd. We bereiken jaarlijks ruim 1200 schoolkinderen met 
onze lesprogramma’s.De komende jaren willen we verder groeien zodat gemeenschappelijk groen 
voor iedere Hilversummer bereikbaar is.  

WIE WERKEN ER BIJ URBAN FARMING 035  

We zijn een informele stichting. Met een bestuur, een kernteam voor het dagelijkse reilen en zeilen, een 

Groene Raad en vele vrijwilligers.  

 

DE GROENE RAAD 

De leden geven ons advies en hebben een groot lokaal netwerk. Dat helpt ons om aan te haken bij 
groene en sociale ontwikkelingen in Hilversum. De raad vormt ons groene orakel met altijd wel een 
advies, handvat of kruiwagen, of het nu gaat om kennis over groen, een linkje leggen naar partners, 
nieuwtjes over groene en sociale ontwikkelingen, kansen zien bij bedrijven of kritische sparringpartner, 
geen vraag blijft onbeantwoord.   



 
Onze Groene Raad willen we graag uitbreiden. De raad zal maximaal vier keer per jaar samenkomen. 
Daarnaast vragen we de leden incidenteel om advies. 
 
 
WAT BIEDEN WIJ JOU?  

• Een organisatie waar je je ideeën vorm en uitvoering kunt geven op het gebied van groen, 

gezond en gezellig en waar je je als persoon kunt ontwikkelen. Zowel zakelijk als privé.  

• Een leuk, informeel en enthousiast team van mensen om mee te werken  

• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum, waar je gebruik van kunt maken  

• Diverse cursussen en workshops die gratis gevolgd kunnen worden.  

• Vergoeding voor gemaakte kosten en eventueel een vrijwilligersvergoeding  

 
INTERESSE? 
We vertellen jou graag meer over de mogelijkheden. En natuurlijk zijn we heel nieuwsgierig naar jouw 
verhaal, dus we maken graag een afspraak met je! Mocht je nog iemand anders in je netwerk kennen 
die je van harte aanbeveelt, zou je deze mail dan willen doorsturen? 
 
Meer info of koffiedrinken: Rigo Stegeman. Tel:  +31 6 24530091 of email: info@urbanfarming035.nl  


