Notulen Algemene Ledenvergadering De BioTuinders
Donderdag 28 februari op de Warmonderhof
Afmeldingen zijn ontvangen van Bart Pijnenburg, Daniella de Winter, Helga
Keessen, Lubbert Dijk
Opening ALV
Voorzitter Luuk Schouten heet alle aanwezigen welkom. Met bijna 30 mensen is er
een mooie opkomst. In een kort voorstelrondje noemt ieder zijn/haar naam en
bedrijfsnaam.
Verslag vorige ALV en actiepunten
Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen.
Actiepunten: de zaaimachine testdag is nog niet georganiseerd. Voor zaaimachines
testen is vandaag te weinig tijd, maar Arjen Huese, aangesloten bloementeler en
docent Warmonderhof, wil dit wel een keer regelen als mensen interesse hebben.
De workshop mobiele kippenren bouwen wordt in maart georganiseerd, door Pieter
Struyk en Wietze Bakker op de tuin van Wietze. Nader bericht hierover volgt.
De rest van de actiepunten is gedaan. De workshop op de Biobeurs was leuk en zeer
goed bezocht.
Mededelingen
Secretaris Mieke Baldé: er is een mail binnengekomen met de vraag of er tuinders
willen meewerken aan een tv-programma over duurzaamheid en bio. De opnames
zijn in mei en juni. Mieke zal de mail doorsturen, zodat iedereen zelf kan beslissen
om al of niet mee te werken.
Francine van Rossem, onze vertegenwoordiger in de Bioraad, heeft weinig nieuws
uit de Bioraad. Wel wil ze noemen dat ze verontrustende geluiden heeft gehoord uit
de polder: meerdere grote gemengde BD-bedrijven zijn naar aanleiding van de
fosfaatproblematiek aan het rekenen gegaan of de melkveehouderij nog wel uit kan.
Als die gaan stoppen met koeien, kan dit een (nog groter) mesttekort betekenen voor
de biotuinbouw.

Jaarverslag en financieel verslag 2018
Over het eerste jaarverslag van de BioTuinders zijn geen vragen en opmerkingen,
waarna het door de ALV goedgekeurd wordt. Het komt op de website.
Penningmeester Marlies Engels heeft het financieel verslag gemaakt. Ze verzoekt
iedereen om bij het betalen van de contributie het factuurnummer te vermelden. Er

was wat achterstallige contributie, zelfs uit 2017, maar bij nabellen door het bestuur
blijkt dit vooral om misverstanden of verkeerde mailadressen te gaan. Inmiddels
heeft vrijwel iedereen die gebeld is, alsnog de contributie betaald.
De kascommissie, bestaande uit Esther Kuiler en Lambert Sijens, heeft de cijfers
gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna wordt het financieel verslag door de ALV
goedgekeurd en de penningmeester en het bestuur gedechargeerd. Esther wil nog
wel een jaar aanblijven als lid van de kascommissie, waarmee Lambert (die nog niet
aanwezig is) aftreedt en opgevolgd wordt door Arjen Huese.
Aansluiting siertelers bij de BioTuinders
Arjen Huese, bloementeler: een groeiende groep bloementelers wil zich graag
verenigen. Het gaat om ca 25 telers die biologisch werken maar (nog) niet allemaal
gecertificeerd zijn. Arjen heeft vorig jaar contact gezocht met de BioTuinders, in
eerste instantie alleen met het verzoek de statuten te mogen gebruiken. Hier kwam
het idee uit voort dat het zinvoller is om aan te sluiten bij de BioTuinders dan om een
eigen vereniging op te richten. Er is veel overlap op het gebied van telen, afzet en
belangenbehartiging. De bloementelers zullen een commissie sierteelt oprichten
binnen de vereniging die zich bezighoudt met onderwerpen specifiek voor bloemen.
De sierteelt zal met één bestuurslid vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Wie dit
wordt is nog niet bekend.
De reacties van de aanwezigen zijn positief en de ALV gaat akkoord met het
toetreden van de siertelers. De bloementelers worden van harte welkom geheten.
Wietze heeft hierop de vraag of een kippenhouder met wie hij samenwerkt en die
meedraait in zijn vruchtwisseling, ook lid kan worden. Dit is niet mogelijk, want in
de statuten staat dat de vereniging uitsluitend bedoeld is voor plantaardige
productie.
Het opzetten van werkgroepen of commissies vindt men sowieso een goed idee: als
leden geïnteresseerd zijn in een thema, kunnen ze een werkgroep vormen om
bijvoorbeeld een workshop of thema middag te organiseren.

Het Biohuis
IJsbrand Snoei is sinds anderhalf jaar voorzitter van het Biohuis en zelf boer op
pluimveehouderij en zorgboerderij ’t Paradijs. Hij is uitgenodigd om ons deze
middag te vertellen waar het Biohuis zich mee bezig houdt, wat het belang is van het
Biohuis voor de biosector en hoe de organisatie in elkaar steekt. Voor de volledigheid
is zijn presentatie bijgevoegd; in de bijeenkomst heeft IJsbrand uiteraard veel meer
verteld en tevens vele vragen beantwoord. Uit zijn verhaal blijkt wel dat zichtbaar

zijn en blijven in de politiek, bij LTO en andere organisaties erg belangrijk is om de
stem van bio goed te laten horen en invloed uit te oefenen. Dit kost veel tijd en dus
geld en daar ontbreekt het het Biohuis soms aan.
Onze vereniging is in de persoon van Francine van Rossem vertegenwoordigd in de
Bioraad, het adviesorgaan voor het bestuur van het Biohuis.
Het Biohuis wordt gesteund door zo’n 15 sector organisaties, waar wij er één van
zijn. Normaalgesproken word je als boer automatisch lid van het Biohuis als je je bij
een sectororganisatie aansluit. Je vereniging draagt dan 165 euro (pp) per jaar af aan
het Biohuis. Omdat hiermee onze contributie meteen erg hoog zou worden, doen wij
dit niet automatisch en laten we de keuze aan de leden zelf. Diverse leden zijn
individueel lid en het bestuur juicht het van harte toe als meer leden lid zouden
worden van het Biohuis.
Na de theepauze is het tijd voor de Toekomst van de biologische tuinderij. Bart
Willems geeft een mooie inleiding op dit thema, met eerst een korte terugblik in de
geschiedenis van de tuinbouw. In de jaren 70 zijn de traditionele kleine
tuinbouwbedrijven langzaamaan verdwenen en ontstonden er twee sporen in de
landbouw: één stroming strevend naar grootschaligheid en efficiëntie, een ander deel
naar kleinschaligheid als nevenbedrijf. De groei van CSA bedrijven ging in het begin
heel traag, inmiddels zijn er ca 100 in NL, hopelijk over 10 jaar 1000??
Bart heeft als droom dat we met al die kleinschalige tuinderijen, die direct contact
hebben met de consumenten, de AH’s, Lidl’s en Jumbo’s overbodig kunnen maken,
op zijn minst voor groenten en fruit. Wij doen ons best!
Met directe afzet moet je de voedseltrends goed in de gaten houden, bv. meer
buitenshuis eten, andere bevolkingssamenstelling.
Leestip in dit verband: Meino Smit: De duurzaamheid van de Nederlandse
Landbouw.
Eigen afzet
Luuk houdt samen met “zijn” winkelier Jan Peter Oosterloo van Ekoplaza Bilthoven
een verhaal over zijn afzet op de tuin en via de winkel. Het probleem doet zich voor
dat filiaalhouders van Udea en Odin uit efficiëntie overwegingen niet meer lokaal
mogen bestellen, maar alles bij hun eigen groothandel moeten inkopen, terwijl de
winkels zich wel laten voorstaan op “lokale producten”. Franchise houders van de
keten (zelfstandige ondernemers) mogen dit nog wel.
Voor telers die nu veel afzetten via winkels kan dit een flinke uitdaging worden.
Hoe groot is het probleem voor onze leden en moeten we hier iets mee? Luuk en
Marlies gaan een korte enquête rondsturen ter inventarisatie. Als blijkt dat het een

groot probleem is, kunnen we gaan praten met de groothandels, hier publiciteit aan
geven en het meegeven aan het Biohuis.
Iemand merkt op dat bij AH de franchisenemers wel lokaal mogen inkopen. De
omgekeerde wereld!

Us Hof
Bregje Hamelynk vertelt hoe zij enkele jaren geleden met haar man een
permacultuur-zelfoogsttuin heeft aangelegd en een voedselcoöperatie heeft opgezet
in Friesland. Omdat bijna alle winkels in de buurt verdwenen zijn, hebben ze ervoor
gekozen een heel breed assortiment aan te bieden via de coöperatie, met inkoop
zoveel mogelijk lokaal en waar nodig bij de groothandel.
Daarbij is in samenwerking met Belgische voedselcoöperaties een zeer uitgewerkt
digitaal bestelsysteem gebouwd, waar op termijn alle boeren en voedselcoöperaties
in Nederland en België gebruik van kunnen gaan maken.
Na een gezellige borrel en een heerlijke maaltijd, verzorgd door de Hofkeuken, gaan
we door met de
Toekomstboeren, Klarien Klingen
Er zijn inmiddels meerdere clubs van kleine agro-ecologische bedrijven in Nederland
waar de Toekomstboeren is er één van is. Andere zijn: CSA-netwerk, bio-vegan
netwerk, de permacultuur tuinders en wijzelf natuurlijk.
Klarien geeft aan dat Toekomstboeren boeren zijn zonder land in de familie, of
boeren die het helemaal anders willen doen.
Het plan is om een federatie op te richten om de krachten te bundelen en om samen
te werken waar dat zinvol is, bijvoorbeeld gezamenlijk een jaarprogramma
vaststellen en knellende regelgeving te lijf te gaan. De Toekomstboeren denken bv.
na over alternatieve pachtconstructies. Dit is iets wat onder kleine tuinders ook
speelt: wellicht goed om hier samen in op te trekken.
De federatie zal op 23 maart op de Boerenconferentie in Amersfoort verder
uitgewerkt worden. Meer info: http://toekomstboeren.nl/boerenlandbouwconferentie/
Ter afsluiting:
Stijn Costermans en anderen geven aan meer behoefte te hebben aan inhoudelijke
uitwisseling, bijvoorbeeld eigen opkweek. Leden worden van harte uitgenodigd om
in een werkgroep of commissie een inhoudelijke middag te organiseren! Voor de
ALV in het najaar gaan we specifiek in op het onderwerp ‘eigen opkweek’.
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