VERSLAG JAARVERGADERING VERENIGING VOOR BIOLOGISCH DYNAMISCHE LANDBOUW
EN VOEDING
Datum:
18 juni 2022
Tijd:
10.00- 12.00
Plaats:
Vijfsprong in Vorden

Opmaat: Weekspreuk van St. Jan wordt gelezen door Ineke Lutters
Welkom: door de voorzitter Maria Inckmann van Gaalen
Van harte welkom iedereen voor de jaardag van de BD-Vereniging. Het is ook een kwaliteit
dat wij elkaar weer live kunnen ontmoeten. Mooi, dat wij op dit prachtige bedrijf van de
Vijfsprong bij elkaar mogen komen. Het is deze week en jaar geleden dat Derk Klein Bramel,
die dit bedrijf met medewerkers opgezet heeft, overleden is. Wij zullen er vandaag van
Astrid nog meer over horen.
Als BD-vereniging voor landbouw en voedsel wil ik het vandaag toch even over de actuele
politieke situatie van de stikstof hebben. Er is een kaart gepubliceerd waarop te zien is,
hoeveel in verschillende gebieden gereduceerd moet worden.
B.v. in de Alblasserwaard 47 %, maar in het Gelderse Vallei en 0ost –Brabant 70 %. De
boeren krijgen 1 jaar de tijd om het in het gebied met elkaar op te lossen. Als BD-Vereniging
willen wij er dit keer alles aan doen, dat de biologische en biodynamische boeren niet nog
een keer bestraft worden zoals bij de fosfaatregeling. Mijn man zei toen: de mensen die
door groen rijden bij het stoplicht worden mede bestraft voor degenen die door rood rijden.
Als bio- en biodynamische boeren hebben wij geen probleem met fosfaat en stikstof. Er is
een oplossing, die nu bijna 100 jaar bestaat: de biodynamische landbouw. In 1925 heeft
Rudolf Steiner de Landbouwcursus gegeven, omdat boeren hem vroegen om te helpen. Ze
vonden dat de landbouw achteruitging. U weet er alles van! Nu in onze tijd is het te veel
aan fosfaat en stikstof alleen een klein onderdeel van de problemen.
Het gaat om het klimaat, het water, het fijnstof in de lucht, de bodemvruchtbaarheid en de
biodiversiteit. In deze situatie vind ik ook uitkopen van boeren bij de natura 2000 gebieden
geen oplossing. Je verplaatst alleen het probleem, als op een andere plek weer met
kunstmest, pesticiden en veevoer van buiten Europa geboerd wordt. Het is nu een probleem
van ons allemaal geworden, wat wij alleen gemeenschappelijk kunnen oplossen.

Bestuurssamenstelling
Marteniek Bierman neemt afscheid van het bestuur. We danken Marteniek voor de inzet de
afgelopen 5 jaren als vicevoorzitter en penningmeester. Marteniek is door ziekte afwezig.
Liesbeth Biesterbosch en Monique Bokman zijn toegetreden als aspirant-lid.

Van de bestuurstafel
Willy Schilthuisfonds
- Beheerder Jorien Quireinen stelt zich voor: “Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van
drie (bijna) volwassen kinderen. De komende tijd zal ik mij inzetten voor het beheer
en het strategisch door ontwikkelen van het Willy Schilthuisfonds.
Tot 2012 werkte ik bij Stichting Demeter als coördinator communicatie en
marketing. De 10 jaar daarna mocht ik als ZZP-er communicatieve, organisatorische
en fonds-wervende bijdragen leveren aan de schoonheid van de klassieke muziek.
De corona-uitbraak doorbrak de heerlijke flow waarin ik zat. Deze noodgedwongen
stilstand bracht reflectie door vragen als: welke in- en afdrukken wil ik nalaten in dit
leven? Al werkend in mijn nieuwe tuin – op verwaarloosde grond – werd ik
hernieuwd doordrongen van de grote urgentie die leven in dit tijdsgewricht met zich
meebrengt en mijn bescheiden plek daarin. Ik besefte me: schoonheid is nergens
zonder een gezonde planeet. Daarom ga ik mijn werkervaring, competenties en
talenten weer inzetten voor het helen van de planeet. Biodynamische landbouw kan
(én moet) in de landbouw transitie een hoopvol en bewezen werkbaar perspectief
gaan bieden.
- BD jong is weer in opstart. Er zijn werkexcursies naar BD-boerderijen. Remeker was
de eerste bezoekplek. In september wordt de Beersche hoeve bezocht en een
excursie naar de Weleda staat op de agenda.

Jaarrekening 2020, décharge bestuur, Begroting 2023 en kascommissie
- Jaarrekening en verslag 202: worden toegelicht door Albert Wegman en vastgesteld
door de vergadering.
- Decharge bestuur: De vergadering verleent het Bestuur decharge met algehele
stemmen.
- Begroting 2023 wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
- Verkiezing leden kascommissie: Maria Rijksen en Theo Boon worden voorgesteld en
beiden worden met algemene stemmen gekozen met applaus.
Statutenwijziging
- Wijziging/ aanpassing van de statuten iis nodig n het kader van WBTR (Wet bestuur
en toezicht rechtspersonen. Zonder amendementen worden de wijzigingen
vastgesteld met algemene stemmen
- Ook het dagelijks reglement moest op een paar punten worden verhelderd en
aangevuld. Zonder amendementen worden de voorgestelde wijzigingen vastgesteld
met algemene stemmen.
Beleidsplan 2022
Beleidsplan ter kennisname en op onderdelen besproken.

Gespreksronde
Enkele uitspraken en thema’s die aan de orde kwamen:

-

-

-

BD
BD gaat bloeien op de bodem van Broederschap
Sake Gerritse als onderzoeksvraag “moeten de preparaten nog steeds op deze
manier gemaakt worden? Doel is niet de preparaten. Het doel is de verbinding van
hemel en aarde.
Jan Schrijver: Het verbreden van de BD-Vereniging is goed maar voeding voor
mensen die in het werk staan is ook belangrijk.
Het is niet moeilijk om BD uit te leggen. Het heeft gewoon de allerbeste smaak. En
een heel goed verhaal; we hebben voor elk probleem een oplossing. We mogen er
wel wat actiever in zijn om dat te vertellen
100 jaar BD
Voor 100 jaar BD werden landelijke open dagen voorgesteld.
Landbouwcursus naar deze tijd vertalen. Jan Schrijver biedt aan om mee te lezen.
Advies om een professioneel campagneteam in te huren.

Communicatie
- Ties Betjes, zelf verbonden met voedselbossenorganisatie wil meedenken over
communicatie, bv Instagram waar hij zelf meewerkt. Vraagstelling: Of je in plaats van
vereniging niet de naam community kunt gebruiken.
- Advies om een professioneel campagneteam in te huren
- Het verhaal van boer Bram werd gememoreerd, waar in korte tijd via de moderne
media 50.000 euro bij elkaar werd gekregen om een nieuwe tractor aan te schaffen.
- Jorien Quireinen kondigt de SABE-subsidieaanvraag aan van de rijksoverheid voor
kennisdelen voor “spoedcursus kringlooplandbouw”
Het boek van Meino Smit “Naar een duurzame landbouw in 2040” wordt onder de
aandacht gebracht. Het is net uitgekomen. Het is gefinancierd door het Willie
Schilthuisfonds.

Afsluiting: Weekspreuk wordt gelezen door Ineke Lutters

