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Beste VBBM leden,
In de periode dat velen van ons bezig zijn met de grasoogst, denk ik rustig gras schuddend terug aan
onze onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering. Met ruim 40 aanwezigen in deze digitale
vergadering een bijzondere ervaring om als VBBM leden op deze manier met elkaar in gesprek te
zijn.
Bestuurszaken
Na een korte opening van de vergadering moest het bestuur helaas melden dat het niet goed gaat
met de gezondheid van ons bestuurslid Herman Beker. Daar waar Herman altijd positief was over zijn
herstel mogelijkheden, heeft hij nu te horen gekregen dat zijn kwaal niet meer te genezen is. Wij
wensen Herman en familie veel sterkte en kracht toe de komende tijd.
Na deze treurige mededeling hebben onze nieuwe bestuursleden Harold van Vilsteren, Jacob
Wensink en Jon Bergeman zich aan de aanwezigen voorgesteld.
Als laatste onderdeel van dit agendapunt hebben we afscheid genomen van bestuurslid Bennie van
den Berg. 10 jaar heeft Bennie zich bestuurlijk ingezet voor onze mooie vereniging. Vele jaren als
penningmeester maar bovenal is Bennie een groot lezer. Hierdoor kregen wij met enige regelmaat
artikelen toegestuurd waar wij onze kennis mee mochten verrijken. Namens alle leden willen wij
Bennie danken voor zijn inzet voor de VBBM!
Financiën
Harold van Vilsteren heeft ons als nieuwe penningmeester, meegenomen door de financiële cijfers
van onze vereniging. Begin dit jaar hebben wij als bestuur geconstateerd dat er nog een ruim aantal
betalingen open stonden. Alle bestuursleden hebben vervolgens een aantal openstaande facturen na
gebeld. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd waardoor ons ledenbestand weer zo goed als is

bijgewerkt. De hoeveelheid extra werk die het met zich meebrengt heeft ons doen besluiten om over
te willen gaan op automatische incasso. Nadere info hierover volgt nog.
Getuigschriften
Als bestuur hebben wij enkele jaren geleden ingezet op het inzichtelijk maken van onze werkwijzen
middels ons Getuigschrift. Reden hiervoor is het moeizame proces rondom het verlenen van de
vrijstelling bovengronds mest aanwenden. Partijen die deze vrijstelling beoordelen vragen naar
behaalde resultaten. De uitslagen van ons getuigschrift zijn hiervoor zeer waardevol.
Bestuurslid Arjan de With hield een mooie presentatie over de behaalde resultaten van 2019. In
slechts een aantal plaatjes werd duidelijk weergegeven hoe kwetsbaar een intensief bedrijf kan zijn
voor de ondernemers en ook het belang van Koolstof (C) werd in een oogopslag helder.
Over deze presentatie hebben we nog enige tijd met de aanwezige leden nagepraat. Niet zo lang en
intensief zoals wij dit normaal met elkaar gewend zijn maar het was weer een begin.
De eerste getuigschriften 2020 zijn gemaakt.
Het invullen van de gegevens voor het getuigschrift is niet veel werk.
Verleden jaar werd er meer gevraagd vanwege het onderzoek van Peter Vanhoof.
Dit jaar gaat het alleen om het invullen van ureum, AB gebruik, leeftijd van de koeien bij afvoer en
biodiversiteitsvragen. Al met al maar een kwartiertje werk.
Hoe meer bedrijven het getuigschrift laten maken hoe meer we laten zien dat boeren volgens de
uitgangspunten van de VBBM goed is voor boer en milieu!
Wilt u meedoen?
Stuur een email naar contact@devbbm.nl en u ontvangt de excel-lijst om de gegevens in te vullen.
Vragen of opmerkingen: Walda Schenk 06-1043 1150
Regiobijeenkomsten/ nitraatmeten
De eerste regiobijeenkomsten zijn gepland. De gastbedrijven hebben allen nitraat gemeten dit
voorjaar en deze bijeenkomst kunnen we ervaringen en gedachten met elkaar delen.
Graag opgeven welke bijeenkomst u wilt bijwonen aan Walda Schenk, contact@devbbm.nl
•

18 juni bij Jan en Connie Graveland, Hoge Brug 29, Oudewater (M: 06-2038 9951)

Start om 10 uur tot (ongeveer) 12.30 uur

•

23 juni bij Bauke en Martsje Dijkstra, Fjurlansweg 2, Aldeboarn (M: 06-23729854)

Start om 13.30 uur tot (ongeveer) 16.00 uur

•

25 juni bij Harold van Vilsteren, Roodhuizerpad 1, Zwolle (M: 06 20215200)

Start om 13.30 uur tot (ongeveer) 16.00 uur

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Erik Valk en Walda Schenk

