Van: Ivo Brautigam <i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl>
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 16:31
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>
CC: Secretariaat // Landschap Erfgoed Utrecht <secretariaat@landschaperfgoedutrecht.nl>
Onderwerp: Vrijwilligersresultaten en ons nieuwe logo en website!
Met het vriendelijke verzoek om deze mail door te sturen naar de Statenleden, waarvoor alvast
dank!
Vrijwilligersresultaten, nieuw logo en website.

Geachte Statenleden,
Aan het begin van de zomer maken wij als Landschap Erfgoed Utrecht altijd de balans op van
het vrijwilligerswerk in het voorafgaande jaar. Ook in 2018 waren er weer ongelooflijk veel
vrijwilligers op de been om het landschap en erfgoed te steunen.
We telden vorig jaar maar liefst 9.523 vrijwilligers in de provincie. Samen werkten zij 842.000

uur, wat een geschatte economische tegenwaarde vertegenwoordigt van maar liefst € 18,9
miljoen euro! Een indrukwekkende vorm van bewonersparticipatie waar iedereen de vruchten
van plukt.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk dankzij de samenwerking met iedereen die dit beleid in woord
en daad steunt. We willen u en uw organisatie daarvoor hartelijk bedanken. Uiteindelijk is de
zorg voor het landschap en erfgoed een cadeautje van ons allen aan ons allen. In de
bijgevoegde infographics vindt u een fraai overzicht van de vrijwilligersresultaten.
Met vriendelijke groet,
Ivo Brautigam,
Directeur-bestuurder Landschap Erfgoed Utrecht

GA NAAR VRIJWILLIGERSRESULTATEN

Ons verhaal...

Nieuw logo en nieuwe website
We willen graag nog iets anders met je delen! We hebben een nieuwe website! En dat niet
alleen, we presenteren ook ons nieuwe beeldmerk, ons nieuwe logo. Het hartje staat symbool
voor alles wat ons drijft en verbindt met al die mensen, professionals én bewoners, die zich
sterk maken voor het landschappelijk schoon en het culturele erfgoed in de provincie.

GA NAAR DE NIEUWE WEBSITE

Blijf in contact met ons:

Je krijgt deze mail omdat je bijzonder bent voor ons!
Our mailing address is:
Landschap Erfgoed Utrecht
Postbus 121
3730 AC
De Bilt, Utrecht 0
Netherlands
Add us to your address book
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