Zaterdag 10 juni Jaardag BD-Vereniging

Samen aan het werk
Zaterdag 10 juni

Graag nodigen wij je uit voor de Jaardag van de BD-Vereniging, die

De Hondspol

we samen met Stichting Grondbeheer organiseren. We zijn daar-

Gooijerdijk 18b-20

voor op zaterdag 10 juni net als vorig jaar te gast bij zorgboerderij

3972 MB Driebergen-Rijsenburg

De Hondspol in Driebergen. Nu de boerderij een jaar als zelfstandig
bedrijf functioneert, kunnen we zien wat er in die tijd ontwikkeld is.

Programma

In de Algemene ledenvergadering - in het middag-programma - wil

09.45-10.15 Ontvangst met koffie & thee

het bestuur graag een aantal onderwerpen met de leden bespreken.

10.15-12.30 Openingswoord -

Zie daarvoor de agenda en toelichting op de achterzijde. We laten

Kees van Biert

ons vooraf inspireren door het werk op De Hondspol. En door de vi-

DNA van duurzaamheid -

sie op duurzaamheid van Manfred van Doorn, bestuurslid van Stich-

Manfred van Doorn

ting Grondbeheer. Bovendien inspireert ons een cursus-try-out over

Rondleiding De Hondspol -

de Landbouwcursus van Maria Inckmann-van Gaalen, aspirant-be-

Marcel Schoenmakers

stuurslid BD-Vereniging en Luc Ambagts, beleidsmedewerker.

12.30-14.00 Lunch en wandelgangen
14.00-14.30 De landbouwcursus als

De kosten van de dag worden gedragen door de BD-Vereniging

dagelijkse ervaring - Maria

en Stichting Grondbeheer. Indien je uiterlijk 3 juni laat weten of je

Inckmann-van Gaalen en Luc

komt, kunnen we je gastvrij ontvangen. Meldt je vooraf aan via

Ambagts

de BD-Vereniging, tel: 0850 609044, of via het formulier op

14.30-16.00 Algemene ledenvergadering

bdvereniging.nl/jaardag.
Piet van IJzendoorn,

en visievorming BD-Vereniging

voorzitter BD-Vereniging

16.00-16.30 Afsluiting van de dag

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12, 8251 PC Dronten • bdvereniging.nl •
facebook.com/BDvereniging • info@bdvereniging.nl •
T 0850 609044

Agenda Algemene ledenvergadering
Jaarverslag en begroting

Contributie

Met de titel ‘Samen aan het werk’ stuurden we je het jaarverslag,

Een voorstel voor contributieverhoging maakt deel uit van de

met daarin het financiële verslag en de begroting voor 2017 en

plannen de uitgaven van de BD-Vereniging meer uit reguliere in-

2018. Het streven de inkomsten en uitgaven meer in evenwicht

komsten te dekken. Er zijn twee voorstellen die we graag met je

te brengen koppelen we aan het voornemen grote giften voortaan

bespreken om tot een besluit te komen:

in te zetten voor nieuwe projecten. Daarvoor zijn bezuinigingen
nodig op met name Dynamisch Perspectief en personeel.

Voorstel eenduidige verhoging contributie
lidsoort

2017

vanaf 2018

Verkiezing bestuursleden

basis

€ 40,-

€ 48,-

Het bestuur bestaat op dit moment uit: Piet van IJzendoorn

beroeps

€ 100,-

€ 110,-

(voorzitter), Maria van Boxtel (penningmeester), Derk Klein Bramel
(secretaris) en Karin Stolk (BD-Jong).

Voorstel invoering varianten verhoging contributie

Het bestuur stelt voor om Maria Inckmann-van Gaalen en Marteniek

lidsoort

2017

vanaf 2018

Bierman als bestuurslid te benoemen. Zij doen al geruime tijd mee

basis

€ 40,-

minimaal

€

40,-

als aspirant-bestuurslid. Maria Inckmann-van Gaalen is boerin

norm

€

50,-

op biologisch-dynamische kaasboerderij Noorderlicht. Marteniek

steunbijdrage

€

75,-

minimaal

€ 100,-

zijn wijngaard Bionico in Vorden.

norm

€ 120,-

Maria van Boxtel en Derk Klein Bramel maken hun eerste termijn

steunbijdrage

€ 180,-

Bierman is, naast zijn werk als projectmanager in de ict, actief op

beroeps

€ 100,-

van drie jaar vol. Zij zijn herkiesbaar.
Visievorming
In werkgroepen willen we met jullie gezichtspunten en actiepunten ontwikkelen rond de volgende thema’s
• Dynamisch Perspectief - Ledencommunicatie tussen oude
en nieuwe media - Maria van Boxtel
• Landbouwbeleid - In verbinding met andere organisaties
werken aan transitie in de landbouw - Piet van IJzendoorn,
Derk Klein Bramel
• Samen aan het werk - De vereniging draagt bij aan wat jij
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met het bureau
0850-609044, info@bdvereniging.nl

wilt realiseren en jij draagt bij aan de vereniging - Luc Ambagts,
Marteniek Bierman
• BD-Jong - Verdieping van biologisch-dynamische landbouw -

Meldt je vooraf aan via de BD-Vereniging,
T 0850 609044, of op bdvereniging.nl/jaardag

Karin Stolk, Maria Inckmann-van Gaalen

