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Concept functiebeschrijving  
Bestuurder Stichting Streekfonds Holland Rijnland  

 
 
 
 
1. Organisatie  
 
Stichting Streekfonds Holland Rijnland is een stichting in oprichting (i.o.). De stichting wordt 
opgericht met als doel het bijdragen aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit van 
Holland Rijnland. Het bestuur van de stichting zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 
bestuurders. 
 
De Stichting verwerft fondsen voor het streekfonds en kent middelen toe aan 
landschapsgerelateerde projecten in Holland Rijnland. Het streekfonds stelt zich ten doel: 
behoud en herstel van landschappelijke waarden. 
 
Private partijen wordt de mogelijkheid geboden om geld te storten in het fonds. Dit kan in de 
vorm van het openen van een streekrekening, waarbij de Rabobank de ‘rente op rente’ 
doneert aan het fonds. Daarnaast worden andere mogelijkheden geboden via sponsoring, 
legaten, enzovoorts.  
 
De stichting werkt nauw samen met uitvoeringsorganisatie De Groene Klaver. Daarnaast 
kunnen initiatiefnemers ook zelf projectvoorstellen indienen die op grond van de inhoudelijke 
gebiedsdoelen worden beoordeeld.  
 
 
2. Werkzaamheden  
 
De stichting tracht de doelen te verwezenlijken door: 
- het bevorderen van promotie van het streekfonds en het inhoudelijke programma; 
- het communiceren met de inwoners en gebruikers Holland Rijnland met betrekking tot het 

streekfonds; 
- het uitgeven van folders, informatiepakketten, etcetera ten behoeve van werving fondsen 

en ter promotie van het streekfonds; 
- het samenwerken met overheden, agrarische organisaties, natuurbeschermingsinstanties 

en overige partners binnen Holland Rijnland en organisaties en bedrijven met interesse en 
affiniteit met duurzaamheid; 

- het samenwerken met organisaties die de doelstellingen van het streekfonds 
ondersteunen; 

- het actief participeren in samenwerkingsverbanden met andere vergelijkbare gebieden 
binnen Nederland, Europa of anderszins. 

 
De bestuurder is mede verantwoordelijk voor het functioneren van en vertegenwoordigt de 
stichting. Op het functioneren van de bestuurder wordt toegezien door een Raad van Toezicht 
van de stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht: 
- het bestuur verschaft tijdig de noodzakelijke gegevens en inlichtingen betreffende de 

aangelegenheden van de stichting;  
- periodiek komen bestuur en raad van toezicht in vergadering bijeen ter bespreking van de 

algemene lijnen. 
 
 
3. Vaardigheden en eigenschappen. 
 
- Betrokkenheid bij en affiniteit met de streek Holland Rijnland;   
- Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 
- Aandacht voor representativiteit van en namens streek t.b.v. promotie;  
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- Interesse in bestuurlijk pionieren; 
- Beschikking over maatschappelijk c.q. zakelijk netwerk binnen (en buiten) de streek.  
 
 
Het bestuur (minimaal 3 en maximaal 5 leden) zal bestaan uit personen met diverse 
achtergronden. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen zakelijke ervaring (huidige 
c.q. voormalig ondernemers), bestuurlijke ervaring (huidige c.q. voormalige maatschappelijke 
functionarissen) en financiële ervaring (financiële sector). Enige bestuurlijke ervaring en 
indien mogelijk bereidheid tot participeren worden gezien als een pré.   
 
 
4. Waardering van de functie 
 
Statutair zal worden bepaald dat de bestuurder geen bezoldiging ontvangt voor de 
werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten.  
 
 
5. Planning  
 
We zijn voornemens om in december 2014 de stichting bij notariële akte op te richten. Een 
(her)benoeming geldt voor de periode van 5 jaar.  
 
 
 
 


