
Gezocht: 
Hands-on bestuursleden Stichting Kromkommer

Wil jij je actief inzetten voor de strijd tegen voedselverspilling? Heb je bakken 
energie om kromme groente en fruit nog populairder te maken? En heb je zo’n twee 

uur per week beschikbaar om je vrijwillig in te zetten? Dan kunnen wij jouw hulp 
goed gebruiken om samen met ons van Krom het nieuwe recht te maken!

Kromkommer

Wat houdt een bestuursrol in?

What’s in it for you?

Laat van je horen!Wat zoeken wij in jou?

Kromkommer strijdt voor ‘gelijke rechten’ voor al het 
groente en fruit. Het is onze droom dat iedereen de 
kwaliteit van groente en fruit gaat zien als vers, veilig en 
lekker i.p.v. een focus op uiterlijke perfectie. Zo pakken 
we voedselverspilling bij de wortel aan en belanden
er meer kromme groenten op ons bord. We werken 
hieraan met onder andere campagnes, lobby, ons eigen 
kinderboek, speelgoed en een lespakket.

Stichting Kromkommer wordt geleid door een klein 
bestuur dat ook een inhoudelijke bijdrage levert aan de 
lopende projecten. Maandelijks worden deze projecten 
doorgesproken en bijgestuurd en worden kansen 
besproken voor nieuwe projecten. Jij neemt deel aan 
deze taken en levert een bijdrage in het bedenken van 
creatieve en vernieuwende ideeën voor het bereiken van 
onze missie.

 Hands-on ervaring opdoen in het speelveld van 
Kromkommer
    Veel ruimte voor eigen input en ideeën
    Kennismaking met/uitbreiding van je netwerk in de 
food & onderwijs sector
    Concrete resultaten; jij kan meehelpen 
voedselverspilling te verminderen en zo de wereld een 
beetje mooier en beter te maken

Is dit dé rol voor jou? Dan ontvangen we jouw reactie graag 
voor 23  juni. Mailen kan naar: info@kromkommer.com. 
Voor vragen kun je bellen met Chantal op 06-10961649.

    Een enthousiaste, zelfstandige aanpakker die zijn
mannetje (of vrouwtje) staat
    Je hebt affiniteit met de missie van Kromkommer en
bent gek op kromme groente
   Je hebt interesse in en wil je inzetten voor onderwijs, 
educatie, lobby en campagnes
     Een beschikbaarheid van gemiddeld twee uur per week 
en 1 meeting per maand in Utrecht
    Interesse in de combinatie van meedenken op 
hoofdlijnen en het hands-on oppakken van projecten
    De bereidheid om je minimaal een jaar te committeren 
aan Kromkommer
    Een gezellig en sociaal nieuw teamlid
    Een relevant netwerk is uiteraard een pré!


