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Goedemorgen beste leden,  
De spits van het nieuwe jaar is er alweer af. Voor u ligt de openingsnieuwsbrief van 2018 met alsnog de beste 
wensen van het bestuur voor het nieuwe jaar. Zoals gebruikelijk klikt u voor meer informatie over de 
onderwerpen op de blauwe links, met Ctrl-klik. 
Vriendelijk groetend,        Dirk Hart, secr/penningmeester  
 
1. Van de bestuurstafel. 

Tot mijn spijt leverde het ontvangen van de contributies het afgelopen najaar een nogal moeizaam beeld op. 
Het lijkt erop dat de aantrekkende economie nog niet tot op ledenniveau is doorgedrongen. Toch hoop ik het 
komend jaar minder tijd te hoeven besteden aan dit energievretende duw- en trekwerk. Wij zijn blij te 
kunnen melden dat we van voormalig penningmeester Wigle Vriesinga een bedrag van €4000 (drukkosten 
van het Rusch-boek) hebben teruggekregen, op de eindafrekening  van €5949,69 die wij hem stuurden. De 
rest betwist hij echter, ondanks onze coulante opstelling. De heer Vanhoof (aangeslagen voor de bestuurlijk 
niet geautoriseerde €4000 aan vertaalkosten die hij via Wigle ontving) heeft daarentegen nog niets 
terugbetaald en wacht kennelijk af wat de vervolgstappen van het bestuur zullen opleveren. Het bestuur 
heeft daarover een juridisch advies aangevraagd. Ten slotte: in verband met het terugtreden van de vorige 
Kascommissie zoek ik naar twee ‘verse’ leden die de financiële jaarverslagen willen beoordelen voor de ALV. 
 

2. Documentaire ‘Winst met Kringlooplandbouw’ op 1 februari ’18 te zien in Filmhuis MovieW Wageningen 

Ter promotie van het Educatief project Winst met Kringlooplandbouw 

presenteert het NVLV samen met Filmhuis MovieW en Schoonhoven 

Producties deze documentaire op 1 februari ’18, met een discussie na. 

Emeritus prof. J.D. van der Ploeg van de WUR heeft toegezegd hieraan zijn medewerking te verlenen, evenals 

Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand en Geesje Rotgers, hoofdredacteur van  het blad V-Focus 

 

3. 6 EU-lidstaten willen medewerking Europese Commissie bij betere risicobepaling en uitfaseren glyfosaat 

Na de hernieuwde toelating van glyfosaat die op 27 november 2017 alsnog voor 5 jaar 

zijn beslag kreeg, hebben de milieu- dan wel  landbouwministers van 6 lidstaten over het 

hele gebeuren en de houding van de EC nog wel een paar opmerkingen richting Brussel. 

Zij zonden een verlanglijstje aan de Europese Commissie, met de bedoeling de EC te 

bewegen tot een koerswijziging. De ministers wijzen op de 1,6 miljoen handtekeningen van het Europese 

Burgerinitiatief in deze kwestie en vragen de Commissie cq. de Europese instanties het voorzorgsbeginsel toe 

te passen en kritischer te zijn bij de (her)beoordeling van bestrijdingsmiddelen w.o. glyfosaatformuleringen. 

 

4. Ramazzini Instituut in Italië is begonnen aan grondige, onafhankelijke, crowd-funded glyfosaatstudie 

In verband met een regen aan klachten over objectiviteit en de chronische disputen over 

de veiligheid van glyfosaat, is het Ramazzini Instituut  in Bologna begonnen aan een 

grondige, mondiale en onafhankelijke studie m.b.t. de gezondheidseffecten van glyfosaat.  

De eerste fase betreft kankerverwekkendheid en giftigheid. Er is door de Italiaanse 

bevolking al €300.000 bijeen gebracht, maar er zijn enkele miljoenen nodig voor de studie 

als geheel. Bekijk de video van Dr. Fiorella Belpoggi en draag genereus bij aan deze studie! 

 

5. GMWatch uit Wales, de belangrijk(st)e  landbouw- en voedselwaakhond, vraagt onze ondersteuning 

GMWatch speelt een leidende, onafhankelijke rol bij het volgen van mondiale 

landbouwontwikkelingen en bewaken van voedselkwaliteit, met name waar het 

gaat om GMO’s en bestrijdingsmiddelen. GMWatch vraagt nu om onze support. 

Ondersteun dus Dr. Claire Robinson en haar medewerkers met een royale gift! 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=01
http://nvlv.nl/index.asp?id=3&id=197
http://nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=110
https://glyphosatestudy.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=support_the_global_glyphosate_study_watch_dr_landrigans_video_on_how_and_why
http://www.gmwatch.org/en/donations

