Echteld, 2 februari 2018

Geacht lid,
Graag nodigen we u uit om de Algemene Ledenvergadering van Collectief Rivierenland bij te wonen. Deze wordt
gehouden op woensdag 21 februari 2018 om 20.00 uur in de Oude Duikenburg, Voorstraat 30 te Echteld.
De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verslag ALV 9 november 2017 (te raadplegen op website)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag 2017. De secretaris zal het jaarverslag over 2017 toelichten.
6. Begroting 2018. De penningmeester zal de begroting over 2018 toelichten.
7. Bestuursverkiezing.
-

Aftredend en herkiesbaar namens VANL de Capreton is Jo Penders. Het bestuur van het Collectief
Rivierenland stelt voor om Jo Penders voor een nieuwe termijn als bestuurslid namens VNL de
Capreton te benoemen.

8. Pauze

9. Lezing Alex Datema
Alex Datema is naast melkveehouder, voorzitter van BoerenNatuur.nl, de koepelorganisatie van alle 40
collectieven in Nederland. Dhr. Datema zal ons meer vertellen over het werk van BoerenNatuur.nl. Waar
BoerenNatuur.nl voor staat: BoerenNatuur.nl zet zich in voor een gunstig ondernemersklimaat ten

behoeve van agrarische ondernemers die bewust de keuze maken voor landbouw met integratie
van groene (natuur en landschap) en blauwe (water) doelen in de bedrijfsvoering.
BoerenNatuur.nl streeft naar een sterke verankering in de maatschappij van landbouw
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waarin groene en blauwe doelen in de bedrijfsvoering zijn geïntegreerd. Daartoe verbindt zij de
ondernemer, de sector, de markt en de samenleving.
BoerenNatuur.nl faciliteert haar leden, de agrarische collectieven, die op hun beurt de individuele
agrariër bedienen.
BoerenNatuur.nl streeft naar een groter aandeel van boerennatuur in de totale landbouw, en naar
een landbouw die "natuur-inclusief" is: rekening houden met en stimuleren van de biodiversiteit in
het agrarisch bedrijf.
BoerenNatuur.nl genereert kennis en kennisuitwisseling, overlegt met overheden, maatschappelijke
organisaties en communiceert intern en extern. Het beoogde resultaat hiervan is toename van de
biodiversiteit als onderdeel van een rendabele agrarische bedrijfsvoering.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Met vriendelijke groet,

Corine Weiman
Secretaris
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