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Leuven, 1 maart 2016

PERSBERICHT
Giel Boey nieuwe voorzitter Groene Kring
Leuven – De 23-jarige Giel Boey uit Holsbeek (Vlaams-Brabant) is aangesteld als nieuwe voorzitter
van Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers. Hij volgt op 1 april Marijke
Jordens op, die haar mandaat na meer dan vier jaar doorgeeft.
Met ingang van 1 april neemt Giel Boey het voorzitterschap van Groene Kring op. Samen met het Nationaal Bestuur
zet hij als voorzitter de inhoudelijke lijnen van de vereniging uit. Tevens neemt hij hiermee plaats in het Directiecomité
van KLJ-Groene Kring vzw en het Hoofdbestuur van Boerenbond.
Giel is 23 jaar en werkt sinds januari 2014 bij Groene Kring. Tijdens deze periode gaf hij invulling aan de provinciale
werking van Antwerpen en fungeerde hij als inhoudelijke medewerker voor de opvolging van het Europees
landbouwbeleid (GLB) en het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
Giel: "Ik krijg de kans om een trekkersrol binnen Groene Kring op te nemen. Ik neem die verantwoordelijkheid met volle
overtuiging op en wil, samen met de vrijwilligers en medewerkers, de uitdagingen van de toekomst aangaan. We
moeten absoluut de noden van jonge land- en tuinbouwers onder de aandacht brengen en samen met partners op
zoek gaan naar oplossingen.”
Huidig voorzitter Marijke Jordens draagt de leiding vol vertrouwen over aan Giel.
Marijke: “Ik ben blij dat Giel deze opdracht aanvaard heeft. Onze samenwerking is steeds goed verlopen en we hebben
met hem een geschikte en talentvolle opvolger gevonden. Hij kent de werking van Groene Kring, heeft goede contacten
met de vrijwilligers en staat open voor dialoog met de maatschappij.”
Marijke zal tot 1 april intensief samenwerken met Giel om de overdracht vlot te laten verlopen.
Op www.groenekring.be/pers kan u het persbericht en enkele foto’s van Giel vinden.
Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Marijke Jordens | voorzitter | 0476 576785 | marijke.jordens@groenekring.be
Giel Boey | 0479 758107 | giel.boey@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op
de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

