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23 januari 2015
Beste mensen,
Graag nodigt het bestuur u uit vooor een aantal activiteiten van het NVLV. Voor meer informatie zij
verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of aangegeven links. Met groet, Dirk Hart
1.

Uitnodiging voor de 1e Quadrupooldag van het NVLV, op vrijdag 30 januari in Gaasterland.
Deze dag zal plaatsvinden van 9.30 uur (inloop) tot 15.00 uur (drankje) in
centrum Piacco, 't Seleantsje 2, 8722 HE Molkwerum. De lokatie ligt schuin
tegenover het bedrijf van Bert en Karin Dijkstra, waar we ook een
bedrijfsbezoek zullen afleggen. We gaan samen met 2 vooruitstrevende
bedrijven (Deinum/Ensing en Dijkstra/Poppe) kijken naar een
bedrijfsvoering die gericht is op het terugbrengen van de vitaliteit in
bodem en productie. Dagvoorzitter Theo Mulder zal Jaap van Bruchem
aan de tand voelen over de ontwikkeling die hij in bodems op veehouderijbedrijven in Gaasterland heeft
gezien. Anton Nigten zal het verband leggen tussen voedsel- en bodemkwaliteit en de kwaliteit van de
mest daarbij betrekken. Uiteraard zal hij bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van zuivelproducten.
Opgave voor deze dag is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op nvlv.nl, voor snelle(re) administratie.
2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 februari waar nieuwe bestuursleden worden gevraagd!
Wellicht heeft u in de wandelgangen al het een en ander vernomen over
wijzigingen die zich het afgelopen jaar in de bestuurssamenstelling hebben
voorgedaan. Op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari in Lunteren
(20.00 uur Grote Veenderweg 10, 6741 MC) zullen we daar nader op ingaan.
Adspirant-leden welkom! Onze vraag aan u is: wie heeft zin en tijd om deel te
nemen in het bestuur van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding? Ook heeft
onze voorzitter Bessie Schadee op de vorige ALV al aangegeven graag als vicevoorzitter door te willen gaan in een lagere versnelling. Wij kijken daarom uit naar versterking van ons
bestuur op verschillende fronten. Goede suggesties voor een potentieel bestuurslid (liefst met een
(stads)landbouwachtergrond) zijn dus meer dan welkom. Wij zullen als bestuur op de Ledenvergadering
met een terugblik op de ontwikkelingen in 2014 komen en onze visie op de toekomst geven. Wij hopen op
een grote opkomst want wij willen graag samen met u ons plan trekken!
3. Volgende Quadrupooldag: op 27 februari in Deurningen/Denekamp i.h.k.v. het Jaar van de Bodem
De 2e Quadrupooldag zal plaatsvinden in Denekamp, Overijssel, met Caroline en Walter Bosgoed vanaf
9.30 uur. Het programma van deze dag zal worden gepresenteerd in het nabijgelegen klooster van de
Zusters Franciscanen waartoe de boerderij van Walter en Caroline eens behoorde. Sprekers: Frank Silvis
(Vortex Vitalis) over vitaliteit van producten. Bert Carpay van steenmeel.info over steenmeel i.r.t. bodemen mestkwaliteit. Jan Jorink: over de vitaliteit van een bedrijf. Jaap van Bruchem: over het herstellen van
onze economie. Tenslotte Walter & Caroline Bosgoed: over de geschiedenis van hun bedrijf, hoe de
veestapel tot stand kwam en waarom kleinere koeien beter zijn voor de bodem. De dag eindigt met een
bezoek aan het bedrijf van Caroline&Walter Bosgoed. Jan Jorink zal dan ook beschikbaar zijn, voor vragen.
4. Crowd funding actie voor onafhankelijk onderzoek naar betrouwbare waarden ammoniak-emissies
Ter afsluiting een nieuwtje: een tweetal wetenschappers wil een onderzoek naar de uitstoot van ammoniak
opzetten met behulp van crowd funding, om de onafhankelijkheid t.o.v. de overheid te kunnen bewaren!

