
 

 

Nieuwsbrief december 2020 

 

 

Beste VBBM leden,  

Het jaar 2020 loopt weer op het einde en de feestdagen zijn weer in zicht. Voor velen is dit een bewogen jaar 

geweest. In meer of mindere mate heeft COVID-19 zijn gevolgen op een ieder zo ook op de VBBM. Als bestuur 

hebben wij digitale vergaderingen moeten houden, welke voor- en nadelen hebben. Voor u als 

leden/donateurs/geïnteresseerden hebben wij helaas geen algemene ledenvergaring kunnen houden.  

Gelukkig hebben we een groot aantal van u mogen ontmoeten op de regiobijeenkomsten in de winter en de zomer 

periode.  

Dit is ook een van de VBBM-speerpunten. Het met elkaar delen van kennis, ervaringen en waarnemingen. 

 

Een redelijk aantal van jullie hebben het ‘VBBM Getuigschrift’ ontvangen. Per bedrijf was het erg verschillend 

hoeveel moeite het koste om de gegevens te verkrijgen. Het getuigschrift geeft niet alleen inzicht in uw eigen 

bedrijfskringloop maar onderling kunnen we veel leren van elkaars bedrijfskringlopen. Dit hopen we weer een 

nieuwe ronde regiobijeenkomsten te doen, wanneer de omstandigheden dat toelaten. 

 

Binnen de VBBM merken we dat er nog veel motivatie en plezier is om bedrijfsvoering voort te zetten. Ook de 

jongere generatie moet inzien dat een VBBM bedrijf toekomst heeft en daarom interesse krijgen in de VBBM. We 

hopen na aanpassing van de website www.devbbm.nl hierop in te kunnen spelen. 

Hoe ziet een economisch en ecologisch levensvatbaar bedrijf er over 10 jaar uit? Bij de VBBM kan men de kennis op 

doen om over 10 jaar nog boer te zijn.  

 

Zoals ieder jaar willen wij, ook deze winter, weer een mestmonster komen nemen. U kunt zich hiervoor weer 

aanmelden via info@devbbm.nl (graag zo spoedig mogelijk) Het is vrijwillig en de kosten worden aan u gefactureerd. 

 

Voor vragen en suggesties waarderen wij het zeer dat u dat laat weten aan het bestuur. Zo ontvingen wij vragen 

m.b.t subsidie die beschikbaar is gesteld door LNV (SABE) om “cursussen” te volgen. Boeren kunnen een voucher 

aanvragen voor advisering. Deze advisering moet gebeuren door een adviseur die geregistreerd staat in het BAS 

register, dit register staat vermeld op de website van RVO. We weten dat Peter Takens bezig is met registratie.  

Samen met onderwijsinstellingen kon er subsidie worden aangevraagd of als organisatie zelfstandig, maar deze 

zaken passen (op dit moment) minder goed binnen de activiteiten van de VBBM. 

 

We hebben een Whatsapp groep ‘Ledeninformatie VBBM’ aangemaakt waarin u alleen informatie kunt ontvangen. 

De link, om u aan te melden hiervoor, wordt u apart per email verzonden.  

 

We willen u ook nog herinneren aan de contributienota, welke u via de accountant ontvangen heeft. Velen van u 

hebben deze al betaald, waarvoor dank.  

 

Vanuit het bestuur wensen wij u fijne feestdagen en gezond 2021. 

We hopen in het nieuwe jaar dat de omstandigheden weer zo zijn dat we een gewone ALV en regiobijeenkomsten 

kunnen houden zoals u gewend bent. 

 

 

Namens bestuur VBBM, 

Arjan de With, secretaris 

http://www.devbbm.nl/
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