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Inleiding 
Zoals elk jaar liep ook in 2018 de actieve periode van de BioTuinders van ongeveer 

oktober tot en met maart. In de zomermaanden liggen de activiteiten van de 

vereniging nagenoeg stil omdat zowel de leden als het bestuur dan druk bezig zijn 

met hun eigen bedrijf.  

 

Website en folder 

Om meer bekendheid te geven aan de vereniging en een duidelijker gezicht naar 

buiten te hebben, is begin 2018 met de hulp van twee leden de website in een heel 

nieuw jasje gestoken. Met een frisse uitstraling, duidelijke informatie en meer foto’s 

kunnen we weer jaren vooruit. 

Ook is een fraaie folder gemaakt met informatie voor geïnteresseerden en potentiële 

leden. De folder kan door alle leden worden uitgedeeld bij activiteiten waar ze veel 

collega tuinders treffen.  

 

Algemene Leden Vergaderingen 

Er hebben dit jaar twee Algemene Leden Vergaderingen plaatsgevonden. Elke ALV 

wordt gekoppeld aan een inhoudelijke thema bijeenkomst.  

In maart waren we te gast bij het Louis Bolk Instituut, waar we eerst een presentatie 

kregen over het LBI en de thema’s waar het LBI zich mee bezig houdt. Hierna 

vertelde emeritus hoogleraar Edith Lammerts van Bueren een bevlogen verhaal over 

aardappelveredeling en het grote belang van resistentiemanagement in de 

aardappelteelt. Een interessante en leerzame middag.  

De najaars-ALV vond vroeger plaats dan gewoonlijk, omdat de BioTuinders eind 

september waren uitgenodigd voor de Open Dagen van zaadbedrijf Vitalis. Na een 

uitgebreide rondleiding over de demovelden vol sla- pompoen- en andere rassen, 

waarbij we volop vragen konden stellen, vond de ALV plaats in de kantine van 

Vitalis.  

 

Ledental en publiciteit 

Het ledenaantal van de BioTuinders is in 2018 nagenoeg stabiel gebleven: van 38 bij 

de start van het jaar naar 39 aan het einde van het jaar. Dit is niet wat het bestuur 

voor ogen heeft: we streven naar een groei van minstens 10% per jaar, in elk geval 

voor de komende jaren.  

Voor het komend jaar staat gepland om meer aan publiciteit te doen in de vorm van 



artikelen of nieuwsitems in bijvoorbeeld Ekoland, de nieuwsbrieven van Bionext, 

Biohuis en op het Biojournaal, om zodoende meer leden te werven. Het geven van 

een workshop op de Biobeurs in januari 2019 moet hier een eerste aanzet toe zijn. 

De leden worden gedurende het jaar geïnformeerd door middel van een niet-

periodieke nieuwsbrief door de secretaris.  

We merken dat er veel behoefte is om lid te worden bij kleine tuinderijen die niet 

SKAL gecertificeerd zijn. Deze bedrijven kunnen niet officieel lid worden, maar wel 

Vriend van de BioTuinders, en daarmee alle activiteiten bijwonen. In 2018 zijn er 4 

Vrienden bijgekomen. 

Eind 2018 heeft het bestuur contact gehad met Arjen Huese, docent Warmonderhof 

en tevens biologisch sierteler. Een groep van kleinschalige biologische siertelers wil 

zich verenigingen en een van de van opties daarvoor is aansluiten bij de BioTuinders. 

Het bestuur staat hier positief tegenover. 

 

Belangenbehartiging 

In 2018 heeft bestuurslid Francine van Rossem de BioTuinders vertegenwoordigd in 

de Bioraad, het adviesorgaan van het Biohuis. In de Bioraad zijn 16 sectororganisaties 

vertegenwoordigd. De Bioraad bespreekt actuele kwesties, beleidsplannen en te 

ondernemen acties en adviseert hierin het Biohuis. In 2018 waren de 

fosfaatregelgeving en nieuwe Europese wetgeving voor biologisch belangrijke 

onderwerpen. Via de Bioraad is er contact met de bestuursleden van SKAL vanuit 

het Biohuis over controlepunten die kleine bedrijven raken. 

 

Samenwerking 

Omdat er inmiddels diverse groepen kleinschalige tuinbouwbedrijven zijn, is het 

bestuur van plan meer samenwerking te zoeken met de Vereniging van 

Toekomstboeren en het binnenkort op te richten CSA Netwerk Nederland. Samen 

staan we sterker, kunnen we een luidere stem laten horen, meer kennis delen, maar 

kunnen we ook zorgen dat we geen dingen dubbel doen en dat het kleine-tuinders-

landschap niet versnipperd raakt. In welke vorm de samenwerking gegoten zal 

worden; een federatie of iets anders, is nog onderwerp van overleg tussen de drie 

clubs.  

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Voorzitter: Luuk Schouten 

Penningmeester: Marlies Engels 

Secretaris: Mieke Baldé 

bestuurslid algemeen en Bioraad: Francine van Rossum 


