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Het LAJK 
Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt 

(LAJK) is een levende organisatie waarin 

agrarische jongeren, en jongeren met een 

affiniteit voor de agrarische sector, verenigd 

zijn.  

Het  LAJK bestaat uit 6 lokale zelfstandige 

afdelingen verdeeld over de provincie met in 

totaal ± 600 leden.  

Samen met andere provinciale AJK’s maakt 

het LAJK deel uit van het Nederlands 

Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).  

Zij behartigen de agrarische belangen op 

landelijk niveau maar hebben ook nauwe 

contacten met Europese jonge boeren. 

 

Het LAJK heeft drie hoofdtaken:  
 

Het behartigen van de belangen van de 

agrarische jongeren in Limburg.  
 

Het ontwikkelen van de leden (zowel op 

persoonlijk- alsook op ondernemersvlak) 
 

Contacten leggen en onderhouden met de 6 

afdelingen in Limburg en hen waar nodig 

ondersteunen. 

Netwerken met aanverwante relaties die 

acteren in de sector.  

 

 

Heb je interesse, vragen of 
suggesties?  
Neem gerust contact op! 
 
Willem Voncken (oud voorzitter) 
Tel:  06 21 47 94 11 
Mail: willemvoncken@gmail.com 
 

LAJK Regiocoördinator - Guido 
Tel:  06 14 84 21 43  
Mail:  info@lajk.nl 
 

Graag reageren voor 1 Juni! 

VACATURE: VOORZITTER M/V 

Per direct is het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt op 
zoek naar een voorzitter om Willem Voncken op te volgen. 
 
Wie zoekt het LAJK?  

▪ Iemand met affiniteit voor de agrarische sector;  

▪ Iemand die in staat is het dagelijks bestuur aan te sturen met gevoel 

voor belangenbehartiging. 

▪ Een teamplayer met een brede blik en een duidelijke visie; 

▪ Iemand die anderen weet te enthousiasmeren; 

▪ Iemand die denkt in kansen en mogelijkheden; 

 

Functieomschrijving: 

▪ Samen met 6 bestuursleden vorm je het dagelijks bestuur (DB) van het 

LAJK en werkt samen de invulling van het jaarprogramma uit; 

▪ Je geeft (samen) leiding aan de vereniging en de Regiocoördinator. 

▪ Je vormt de schakel tussen het LAJK en het NAJK; 

▪ Je investeert in het uitbreiden en onderhouden van het netwerk van 

het LAJK, mede door het bezoeken van bijeenkomsten, lezingen, 

gesprekken en discussies. 

▪ Je volgt de actualiteiten lokaal, nationaal maar ook internationaal. 

 

Tijdsbesteding: 

▪ De functie van voorzitter voor het LAJK neemt gemiddeld 8 dagdelen 

per maand in beslag. De intensiteit hiervan kan variëren in de 

verschillende seizoenen en je interesses. 

▪ Een gepaste onkosten-, en vacatievergoeding worden geboden. 

 

Wat krijg je ervoor terug 

▪ De mogelijkheid tot het ontplooien van bestuurderscapaciteiten; 

▪ Een uitgebreid netwerk in de agrarische sector; 

▪ Interessante bijeenkomsten en activiteiten; 

▪ De kans om de agrarische sector en leeftijdsgenoten te mogen 

vertegenwoordigen op provinciaal en nationaal niveau; 

▪ Een dynamische samenwerking met de lokale AJK’s, LAJK, NAJK-

medewerkers en partners die de belangen en projecten voor jonge 

ondernemers vorm geven; 

▪ De gelegenheid en ruimte om een voorsprong in kennis op te bouwen 

op het gebied van marktontwikkelingen, beleid en sectorale 

ontwikkelingen. 


