BIJLAGE
INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND
1. De heer H.C. Veenstra in Monnickendam
De heer Visser is al vele jaren actief als vrijwilliger, getuige de vele activiteiten waarin hij bij betrokken was
of nog steeds is betrokken.
1967 – 1974
Vrijwilliger in verzorgingstehuis Swaensborch in Monnickendam waar de heer
Veenstra wekelijks de krant voorlas aan bewoners.
1974 – 1989
Oprichter, bestuursvoorzitter en coördinator van de Werkgroep Swaensborch/Stichting Welzijn Ouderen Monnickendam. Deze Werkgroep is door de
heer Veenstra opgezet voor bewoners van verzorgingstehuis Swaensborch zodat
bewoners actief en sociaal bezig kunnen zijn. Later werd deze werkgroep opgezet
in Stichting Welzijn Ouderen Monnickendam. Deze stichting zet zich in voor de
ouderen in Monnickendam en biedt een breed programma activiteiten en cursussen. Daarnaast organiseert de stichting een jaarlijkse vakantie voor ouderen.
2000 – 2010
Vrijwilliger bij Orthopedisch kinderdagverblijf De Regenboog in Monnickendam
waar de heer Veenstra gehandicapte kinderen met veel enthousiasme leerde fietsen op twee- en driewielers.
1988 – heden
Oprichter, bestuursvoorzitter en coördinator van Groep 55+/Projectgroep 50+.
De heer Veenstra is zeer actief in het stimuleren van 50-plussers zodat zij door
middel van diverse cursussen en activiteiten blijven ontwikkelen en blijven bewegen. Daarnaast biedt de projectgroep volop mogelijkheden om sociale contacten
op te doen en/of deze te kunnen onderhouden. De heer Veenstra zorgt jaarlijks
voor het aanbod van cursussen, activiteiten en voldoende inzet van docenten en
vrijwilligers. Het programma wordt altijd zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de deelnemers.

De heer Veenstra is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2. De heer J.D. van Mansvelt in Broek in Waterland
De heer Van Mansvelt is als voortrekker zeer actief op het gebied van biologisch-dynamische landbouw:
1970 – 1990

1975 – 1985

1980 – 2003
1981 – 2000

1981 – 2000

Onderzoeker Universiteit van Amsterdam en medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek dat de heer Mansvelt deed naar
de invloed van zeer geringe taxtische doses van kwikchloride op weefselkweekcellen leidde tot de oprichting van het Louis Bolk-instituut. Hierin had decorandus een belangrijke bijdrage.
Directeur, docent, onderzoeker en initiatiefnemer Warmonderhof: een biologischdynamische MBO-opleiding.
Onder leiding van de heer Van Mansvelt werd deze MBO-opleiding uitgebreid
kon onder andere een waterzuiveringsonderzoekproject worden uitgevoerd. Tevens was de heer Van Mansvelt verantwoordelijk voor de invoering van een leerplanvernieuwing.
Lid van de Internationale Representatives Coucil for Biodynamic waarin de heer
Van Mansvelt in aanzienlijke mate bij droeg aan de ontwikkeling van de internationale biodynamische beweging.
Bijzonder Hoogleraar Alternatieve landbouw en Universitair docent en wetenschappelijk medewerker Ecologische Methoden in Landbouw aan de Wageningen
University and Research Centre. In deze rol stimuleerde de heer Van Mansvelt
studenten en jonge mensen zich te verdiepen in duurzaamheids-vraagstukken
rondom de voedselproductie. Daarnaast ging decorandus met tegenstanders van
verschillende niveaus in gesprek en wist te bereiken dat de biologische landbouw
steeds serieuzer werd genomen.
Bestuurslid van het Platform voor Biologische Landbouw en Voeding.
Als bestuurslid zette decorandus zich in om alle groepen op het gebied van Alternatieve Landbouw bij elkaar te brengen en de krachten ten bundelen.
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1986 – 1992

1992 – 2002

2006 – heden

Bestuurslid IFOAM: Internationale Federation of Organic Agriculture.
Door de inzet van de heer Van Mansvelt kwamen diverse conflicterende opinies
en posities bij elkaar waardoor een sterkt verbond met politieke slagkracht ontstond.
Voorzitter en erelid van de Nederlandse Biologisch-Dynamische Vereniging.
Als voorzitter van deze vereniging droeg decorandus bji aan de toegankelijkheid
van de vereniging voor de consument, een betere afstemming tussen alle openvoldoende schakels van boer tot consument en de systematische nascholing en
ervaringsuitwisseling van de boeren.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Grondbeheer BiologischDynamische Landbouw.
De heer Van Mansvelt zorgde voor een enorme impuls in het professionaliseren
van het bestuur en de ontwikkeling van de stichting.

De heer Van Mansvelt is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
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