VERSLAG

VAN DE LEDENVERGADERING 13 DECEMBER 2012 bij:

Bed & Breakfast ”De Raaphorst”, Wassenaar

Aanwezig van de verenigingen (15):
Wijk & Wouden:
Edwin Veldhuijzen, Cor Bosman, Koen van Meurs;
Geestgrond:
Sandra Warmerdam, Jan Hoogeveen,;
Santvoorde:
Aad Zonneveld, Berry Janmaat, Ed de Meijer;
VANAde:
Pip van Schie, Paul van de Geest, Jan van de Geest, Rob van den Nieuwendijk;
De Groene Klaver:
Theo van Leeuwen (vz), Menno Wesselingh (pm), Jos Beugelsdijk (secr.)
Gast:
Frans van Beerendonk, vicevoorzitter van coöperatie Het Groene Woud

1. Opening
De voorzitter Theo van Leeuwen opent de vergadering om 20:15 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom in het bijzonder Frans van Beerendonk die ons komt informeren over hun gebiedscoöperatie in NoordBrabant, het Groene Woud.
2.

Verslag ledenvergadering 7-12-2011
Redact. Edward moet zijn Edwin en naast Oosbroekpolder moet ook Blauwe polder worden genoemd. Met
deze aanvulling wordt het verslag goedgekeurd.
n.a.v.
Geen

3.

Financiën
3.1 Financiën.
- Cijfers 2012. De totale kosten zijn tot 30 september in beeld gebracht. Er wordt aangedrongen op het
feit dat de vacatievergoedingen eerder moeten worden ingediend. Het resultaat is negatief € 1.80, -;
- Begroting 2013.
 De vergadering vraagt om een prognose t.a.v. een projectbegroting. Nu zijn dezelfde algemene
cijfers gebruikt als van 2012. Dat geeft geen inzichtelijkheid;
 vergoeding werkuren zijn gestegen omdat we daar in willen gaan investeren.
3.2 Begroting 2012 en 2013 worden door de vergadering akkoord bevonden met de volgende aantekeningen:
- De financiële stukken zullen bij een volgende bijeenkomst meegezonden worden;
- Het eigen vermogen is nu nog niet veel. we hebben een goed opstartjaar gehad en dat willen we gaan
investeren;
- De jaarrekening is afwijkend t.o.v. de begroting. Die mag ingehaald worden door de werkelijkheid;
- Op de begroting staan alleen bestuurskosten. Daar moet een projectbegroting aan worden gekoppeld;
- De vergadering wil meer inzicht en een gedetailleerde begroting;
- Op dit moment kunnen bestuurskosten niet aan projecten worden gekoppeld;
- bestuurskosten zijn acquisitiekosten;
- project HR. heeft twee namen. De inhoud mogen we zelf in gaan vullen;
- projecten zitten er langzaam aan te komen, maar voordat we daar de revenue van plukken zullen we
snel een aantal jaren verer zijn.
- GLB is essentieel en GK kan als organisatie van een gebiedscollectief gaan functioneren of we hobbelen mee in een groter geheel.
- Hoe zou je dat moeten gaan begroten is nu nog niet duidelijk? In de toekomst gaan we daarmee aan
de slag.

4.

Beleid en projectenverslag 2011
1. Boerenlandgidsen.
a
Jan Hoogeveen trekt hier hard aan, maar ontmoet nog weinig enthousiasme bij de grotere
private en publieke organisaties. Hij doet een oproep naar de vergadering om daar samen over na te denken
en daarbij ondersteuning aan te geven. Er zijn 30 gidsen, maar nog geen enkele bedrijf die er aan mee wil
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doen.

2. Projecten overzicht.

-

-

-

5.

COP. Daar willen we energie op gaan zetten. Er zijn 5 bijeenkomst geweest, georganiseerd door de
overheid, waarin duidelijk werd dat ze met gebiedscollectieven aan de slag willen; COP Groene Woud
heeft de insteek om gebied initiatieven te gaan belonen. Maar dan wel een beloning met body. LTO wil
zoveel mogelijk geld op het erf, ANV wil zoveel mogelijk geld in het gebied. Dus collectief. Dat kan met
gecertificeerde organisaties die verantwoordelijkheid neemt. Er zijn 4 gebieden en 7 organisaties uitgenodigd bij die COP bijeenkomsten. Met vb kan je aangeven hoe je de organisatie gaat opzetten;
LOR. Een nieuwe gebiedsproject om recreatie en natuur in de Leidse regio te brengen en deze te koppelen aan de agrarische ondernemer. Het project is opgezet door bureau Praedium BV;
Bollenwandelpaden. Plan getekend in een bollenstreekkaart. Zal 150 km wandelpaden met 20 km onverhard. Is een basis plan die 4 jaar geleden is gestart;
Bloeiend erf is een verzamelnaam. Loopt via HR naast SNL en is geboren uit de kwaliteitsimpuls. Er is
toen een hele ronde geweest. Dat heeft heel veel gekost en veel boeren wilde daar toen wel aan meedoen. Jammer alleen dat toe het geld op was. Het bijenproject is er nu bij ingeschoven. Samen hiermee
gaan we de kwaliteitsimpuls nieuw leven inblazen.

Rondvraag
Geen.

7. Is een gebiedscoöperatie een goed instrument?
Frans van Beerendonk is lange tijd in de LTO actief geweest maar heeft wel zijn bedrijf steeds aangehouden. De
oogst van aardbeien planten is in november en december. Het gaat om 8 ha. Het moet wel kwaliteit zijn. 8 of 10
ha is niet groot. Maar wij zijn gespecialiseerd;
1. 35 km aardbeien. We planten van maart tot juni. Alles gaat op stelingen zodat er niemand meer op de
knieen hoeft en we per week 6 dagen halve dagen moet werken. Daarnaaast ben ik bestuurder van het
Groene Woud;
2. Noord Brabant ken veel gebieden met daarin veel snelwegen. Het is dus een kunst om daar een gebied in
te ontdekken die groot genoeg is en de agrarische uitstraling nog heeft;
3. Op een zondag in juni hebben we een festival met een begroting van €180.000, -. En dat is maar één dag.
We laten daar alles zien wat er in het gebied te doen is naast alle bedrijvigheid in het gebied. En het woord
‘festival’ is veel beter dan het woord ‘open dag’;
4. De start is gelegen in de vraag of ik voor de ondernemer Frans van Boekel een open dag wilde organiseren.
Frans van Boekel heeftg een groot bedrijf met verschillende vestigingen. Een soort landgoed. waar de mensen welkom zijn. En we hebben tot nu toe elke keer goed weer gehad;
5. Stad/platteland. Een streekfestival in Tilburg organiseren. Samen met de burgers. Maar in de stad ken ik
niemand behalve een paar bobo’s. Daar moet je dan je netwerk nog in vinden;
6. Als je mensen meeneemt laat je altijd de mooien gebieden zien. Maar er zijn ook veel gebieden die niet
vruchtbaar en mooi zijn. Ook in Noord-Brabant. Het hele gebied Groene Woud is 3.500 ha;
7. Er is een streekraad. Ook ons gebied waren we overgeorganiseerd. Met de reconstructie zijn veel organisaties samen gekomen. Frans zat in alle drie waar die zelf geen erg in had;
8. Economie was geen gunstig woord. Maar de overheid kent dat woord niet. De overheid is afwachtend. Je
moet zelf iets willen. Als dat de overheid ook past gaan we samen kijken wie doet wat;
9. Je moet geen projecten doen, om het geld maar om het resultaat;
10. Frans woont in een gebied die al sinds 1.200 bestaat en waar mensen zijn gaan wonen.
11. Bij een ecoduct is het begonnen. Die is betaald uit plattelandsgelden en daar zijn de boeren nog steeds
kwaad om. Nu willen ze het grote hert terug gaan brengen. Een hert gaat alleen ergens overheen. Nooit onderdoor. Alles gaat er overheen. Hij is zo breed over de A2 dat er veel turbulentie is. Maar dat is niet op het
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

edocuct zelf;
Er zijn boeren die willen boeren en boeren die willen ondernemen in de samenleving;
We zijn door de overheid met belemmingen opgezadeld die achteraf wel meevielen. Er is toen door boeren
heel veen gedemonstreerd. Ook met tractoren op de A2 wat heel veel boze mensen heeftt opgeleverd en
geen revenuen naar de sector. Het enige wat je bereikt is negatieve publiciteit. Of je blijft of je vertrekt. Dat
is dan de consequentie en nu mijn mening die ik overal verkondig. Wil je in het gebied blijven wonen dan
moet je je aanpassenaan de maatschappelijke wensen;
Frans heeft in het bestuur van de ZLTO gezeten en heeft gepleit voor een onderzoek om het perspectief
van de boeren te onderzoeken. In welke toekomst wil je gaan investeren. Doe je dat niet dan ben je verloren. Je zal je bedrijf aan moeten gaan passen;
Philips had in de jaren 50 een fruitboomgaard om de arbeiders aan het werk te houden. De boomgaard is er
altijd gebleven. Dit is overgenomen door een ondernemer die er ook een bezoekerscentrum van gemaakt.
Maar het fruitbedrijf dat blijft;
We hebben een Groene Woud bon ontwikkeld. Dat is toen niet gelukt, maar nu zijn we dat weer aan het
opstarten;
Bedrijven die professioneel streekproducten maken worden benaderd door winkelbedrijven, die straks zelfs
weer onder in de keten staan. Bij ons denken ze meer coöperatief. Moet je wel een eigen distributie systeem
op gaan zetten of ga je gebruik maken van bestaande systemen? Wellicht dat het in het Groene Hart zo
werkt het, maar bij ons ging het verkeerd. In welke fase is het toen gestrand? We hebben toen bij La Place
een overeenkomst afgesloten. Maar die heeft de plank opgetrokken. En dat is iedere keer weer het probleem al ben ik er van overtuigd dat streekproducten de toekomst gaat worden;
Spelt is het grote succes voor ons. Daar zit heel veel spin off in. Maar dat was vergoeding op bedrijfsniveau
en dat mag van Brussel niet;
Wandelen op het boerenland. Samen met alle gemeenten hebben we een wandelknooppunten systeem
gemaakt. Per nummer door het hele gebied. En dat kan je weer vastknopen met een visknopen punt. De
boeren krijgen per meter betaald. Maar alleen als het over boerenland loopt. Er zijn geen boeren geweest
die ‘nee’hebben gezegd. Maar wel die veel noten op hun zang hadden. En ook geen crossers op het pad;
De ZLTO heeft al eerrder haar gezicht gericht naar de maatschappij. De vergoeding komt van de overheid;
Duurzame weekmarkt met de Groene Woud tas. Dat was een biologische markt waar allleen gecertificeerde
bedrijven waren;
Hoe is de eerste opstart van het groene woud? LNV wilde in alle dorpen een ANV oprichten. Daar heeft
Frans toegezegd dat we dat zelf zouden gaan doen, maar dan collectief. Er was bereidheid tot één ANV
voor het hele gebied. Daar is toen een proeftuin uit voortgekomen. Met alle partijen hebben we daarna plannen gemaakt. Uit dat proces is toen het Groene Woud geboren. We hadden niks en we zijn vanuit het niets
een aantal zaken gaan oppakken. We wilden bijv. een folder uitgegeven die 3.000, - heeft gekost die de ondernemers zelf hebben betaald;
Met het geld van het blauwe stimuleringskader via EU stimuleringskader is het echt gaan lopen;
Fout was dat we wel veel bestuurders hadden maar geen uitvoerende mensen. Dat is nu anders. Belangenbehartiging is niet ons ding. Dat moet de ZLTO doen. Wij gaan alleen maar uitvoeren;
Er wordt nu gepleit om de ZLTO belangenbehartiging en ANV meer te gaan samenwerken;
Controle systeem moeten we zelf doen in het kader van de sociale controle;
Frans heeft met een ballon het gebied laten zien, zo’n gebied moet je dus zelf beheren. Stedelingen laten
indirect hier hun geld achter. En zo moet je naar het gebied kijken;
Ze hebben 1.000 fruitbomen in het gebied uitgezet om het gebied weer leefbaar te maken. Populieren die er
nu staan zijn versleten. En dat moet je radicaal aanpakken. 2 wethouders gaan dat nu in hun gemeente oppakken;
Als ANV merkten we dat een aantal boeren niet mee willen doen. Daar ga ik geen energie opzetten.
Alleen met behulp van ondernemers kan het gebied de cultuurhistorische waarde blijven behouden;
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30. Samenwerken met anderen partijen en samen met andere regio’s. En als je ergens gaat kijken kan je daar

altijd wat van leren;

31. Frans werkt nu al 10 jaar samen met Geert van de Veer van bureau Praedium BV;
32. Certificering en controle in eigen hand. Daar hebben we een model aangehangen opgezet door de WUR;
33. Marketing branding kost heel veel geld. Maar als er een organisatie achter staan hoeft dat geen probleem te

zijn.

34. Frans is een voorstander dat eer feitelijkheden aan ten grondslag liggen, zodat ondernemers daar zich in
35.
36.
37.
38.
39.
40.

herkennen;
BLG.waarom schakelen jullie niet de VVV in. Die hebben een centraal boekingssysteem. Bij ons is dat nagenoeg afgerond. En we proberen daar straks een verdienmodel van te maken. Zie organigram;
Rechts is het economische deel, links is het maatschappelijk deel;
Db branding. Branding is het op de kaart zetten van het gebied. Daar is de branding organisatie voor bedoeld;
Bij ons ligt de focus op de uitvoering. We gaan niet primair de belangenbehariging doen. Als er drie ANV’s
wat anders willen dan hebben we een statutair probleem;
Eerst zorgen dat het gebied op de kaart komt te staan;
Frans overhandigt een boek aan Lucia en rond daarmee zijn inleiding af. hij bedankt de mensen vooor hun
belangstelling en vragen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering en bedankt een ieder voor haar/ /zijn inbreng. Frans van Beerendonk wordt hartelijke dank gezegd voor zijn inbreng en hem wordt een zuivelmand en een potje hyacinten
overhandigd.
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