15 juni Jaardag BD-Vereniging

De kracht van enthousiasme:
initiatief nemen en uitvoeren
Op zaterdag 15 juni houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. Deze dag
organiseren we weer samen met Stichting Grondbeheer. Tekst: Luc Ambagts
We zijn deze dag te gast op Landgoed The
dingsweert in Tiel. Voor veel actieve BD-ers is
dit een mogelijkheid om de plek terug te zien
‘waar het allemaal begon’ in de periode dat
Warmonderhof daar gevestigd was.
De ochtend besteden we aan een ontmoeting
met de (zorg)boerderij en het landgoed. In rond
leidingen en activiteiten leren we de aardighe
den kennen van de BD-landbouw op deze plek.
Door die ervaringen onder woorden te brengen
komen we een stap dichterbij de bedrijfsindivi
dualiteit: hoe het wezenlijke van de biologischdynamische landbouw hier werkt.
‘s Middags staan de jaarvergaderingen van
Stichting Grondbeheer en de BD-Vereniging
op het programma, dit keer als een gezamen
lijke bijeenkomst. In de verantwoording over
het afgelopen jaar ontdekken we het enthou
siasme van degenen die het werk verricht
hebben. Daarnaast voeren we een gesprek
over initiatieven. Waarvoor ben je enthou
< Op Landgoed Thedinghsweert danst het
water nog altijd door de flowforms, die in
1980 zijn aangelegd door Warmonderhof

siast? Hoe leg je verbinding met het geheel
van de Biologisch-Dynamische beweging?
Net als bij de werkconferentie op Bleijendijk
eind maart nodigen we je uit je eigen initia
tief in te brengen. Door daar aan te werken
scheppen we een actueel beeld van wat er in
de beweging leeft. Het initiatief van Grond
beheer om werk te gaan maken van crowd
funding om meer BD-landbouwgrond aan te
kunnen kopen, komt in ieder geval aan bod.
De formele punten van de jaarvergadering
zijn: goedkeuring begroting en jaarverslag
en bestuursverkiezing. Albert de Vries treedt
volgens voorschrift na twee termijnen af als
voorzitter. Piet van IJzendoorn is kandidaat
voor het voorzitterschap. Meer bestuursleden
zijn welkom.
Het volledige programma is van 10 tot 16 uur.
De details vindt u op de website bdvereniging.
nl. Koffie, thee en lunch worden verzorgd. De
kosten van de dag worden gedragen door de
BD-Vereniging en Stichting Grondbeheer. Via
het bureau kunt u zich opgeven voor deze dag,
zodat we u gastvrij kunnen ontvangen: info@
bdvereniging.nl, 0321 315937.
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BD-jong organiseerde in maart een weekend met als thema ‘het belang van
zorg’ met bezoekjes aan vier zorgboerderijen. Een impressie van een zeer
geslaagd jongerenweekend. Tekst: Marijke Preller / Foto: Rick Sloot

Compost van Makandra: levende materie

Zorgboerderij Makandra in Ede. Het was
onze laatste stop, maar in veler ogen ook de
mooiste. Lopend tussen de gebouwen door
was het een rommelige chaos. Liep je echter
de tuin op, dan vergat je alle sporen van de
verbouwing die gaande is. Vooral toen we
bij een anderhalf jaar oude composthoop
kwamen. Dick, de tuinder van Makandra,
vertelde ons over deze compost - met heel
veel liefde en aandacht. Het was blad uit de
bossen rondom de boerderij. Hij pakte een
handje van de levend uitziende materie en
liet het ons zien en voelen: het was warm
en er krioelden heel wat wormen in rond.
De manier waarop hij dit deed, gaf voor mij
weer hoe hij leeft voor het bedrijf en met
welke intentie hij met de deelnemers in de
zorg omgaat.
Het concept van de zorgverlening op dit be

Het preparatenwerk verhuist
De preparatenwerkgroep van de Biologisch Dynamische Vereniging voor Landbouw & Voe
ding draagt in juli 2013 het preparatendepot over aan Gineke de Graaf van het BD-zaad
veredelingsbedrijf De Groenen Hof. Gineke zal het depot als eigen bedrijf voortzetten. Tot
nader bericht kunnen de preparaten gewoon besteld worden via de website bdvereniging.nl
en telefoonnummer 06.472.35.401 (voicemail) van de werkgroep. Meer hierover in volgende
nummers van Dynamisch Perspectief.
Jola Meijer, Willem Bonger, Adrie Maas
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drijf is vrij uniek, omdat Makandra onder
deel is van ’s Heerenloo. Deze instelling, die
landelijk actief is, draagt alle onkosten zoals
onderhoud aan gebouwen en land. De gebo
den zorg is geïnspireerd op de antroposofie,
al wordt dit niet volmondig zo genoemd.
Omdat de tuin op zichzelf geen winst hoeft
te draaien om salarissen te genereren, is er
heel veel ruimte om hier volledig de aan
dacht te richten op het verlenen van zorg.
Voor mij is dit een beeld van grote toewij
ding! Na deze rondleiding en een geslaagd
gesprek rond de tafel, ging ik heel blij naar
huis, met energie voor nieuwe activiteiten.

Meer weten over BD-jong? Mail naar bdjong@bdvereniging.nl. Bekijk foto’s van het
weekend via bdvereniging.nl/bd-jong

Internationale landbouwconferentie

Dornach 2013
‘Allianties voor de aarde’ was het
thema van ‘De Tagung’ in Dornach:
samen bouwen aan een landbouw
voor de toekomst. ‘Nicht besser
wisserich (wat een mooi woord!),
sondern kooperativ’.

Tekst: Ellen

Winkel / Foto: Anna Krygier
Vanaf het spreekgestoelte toont Maya
Graf een blauwe vlag met de tekst ‘gen
techfrei geniessen’. Maya bekleedt in Zwit
serland het hoogste ambt: ze is namens
Die Grünen voorzitter van de Nationalrat,
het Zwitserse parlement. Daarnaast is ze
biologisch boerin. “Heel Zwitserland hing
vol vlaggen, negen jaar geleden”, vertelt
ze. In de stad hingen burgers deze vlag
op, op de akkers plaatsten boeren de
groene vlag ‘gentechfrei produzieren’. Met
vruchtbaar resultaat. Dankzij een brede
coalitie van organisaties (namens boeren,
consumenten, pensionhouders, milieu,
ontwikkelingshulp, antroposofische insti
tuten) kregen ze een meerderheid achter

hun voorstel: een moratorium op gentech
van 2005 tot 2010, later met 3 jaar ver
lengd. De discussie loopt om het opnieuw
met vier jaar te verlengen. De kracht van
deze actie is, zegt Maya, de samenwer
king van boer en burger.
Laura Klemme is een melkveehouder van
27 jaar. Ze staat geheel ontspannen voor
de grote zaal met 568 toehoorders uit 33
landen en vertelt een enthousiastmerend
verhaal: met één oproep aan jonge boeren
kreeg ze een cafézaal in Oslo vol met vijf
tig jongeren. Dat was de start van BINGN,
Biodynamic Initiativ for the Next Genera
tion Norway (zie ook pag 34).
Naast de lezingen zijn er groepen voor
vakgenoten. Ik ontmoet collega-hoofd
redacteuren van andere BD-ledenbladen,
fruittelers ontmoeten fruittelers, imkers
ontmoeten imkers. Daarnaast zijn er
themawerkgroepen om actief aan alli
anties te bouwen. In Duitsland gaat een
nieuwe coöperatie van start met verge
lijkbare doelen als BD-Grondbeheer in
Nederland, Terre de Liens in Frankrijk en
het biogrondfonds in België. Ieder doet
het op zijn eigen manier en het is nuttig
elkaars ervaringen te horen. Voor
de conferentie in 2014 is opnieuw
een mooi thema gekozen: ‘Bijen,
scheppers van verbindingen’.
Maya Graf, bioboerin en
parlementsvoorzitter in
Zwitserland

Jaarvers

Algemeen

Twee zaken wil ik uitlichten uit de gebeur
tenissen van afgelopen jaar, waaraan terug
blikkend zichtbaar kan worden welk beleid
door en vanuit de BD-Vereniging is ontwik
keld en gepraktiseerd.
De afgelopen jaren hebben we Werkplaatsen
georganiseerd, samen met de landbouwsec
tie van de Antroposofische Vereniging, waar
we hebben geoefend om het idee ‘bedrijfs
individualiteit’ beleefbaar en benoembaar
te maken. In 2012 is dezelfde werkwijze
ingezet tijdens de Good Food March: op de
veertien bedrijven die werden aangedaan op
de tocht, hebben de aanwezige mensen de
bedrijfsindividualiteit gekarakteriseerd. Ook
tijdens drie Boergondische maaltijden werd
door de gasten met de karakterisering van de
bedrijfsindividualiteit iets teruggegeven aan
het ontvangende bedrijf. Je kunt zeggen dat
in 2012 de stap is gezet om dit werken aan
bedrijfsindividualiteit ‘gewoon’ te maken.
Ongeveer tien jaar geleden is begonnen
met het ontvlechten van BD-Vereniging en
Stichting Demeter. Met het uiteengaan van
de bureaus heeft dit proces vijf jaar geleden
tot in het uiterlijke toe vorm gekregen. De
BD-Vereniging kon zich voortaan richten op
haar nieuw ontstane hoofddoel: het onder
steunen van de ontwikkeling van mensen in
en aan de landbouw. Intussen is er, daar waar
dat aan de orde blijkt te zijn, op projectbasis
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slag BD-Vereniging 2012
een vruchtbare samenwerking met Stichting
Demeter ontstaan. Zoals bij de viering van
het 75-jarig bestaan van de BD-Vereniging
met het congres op 8 november in de Rode
Hoed, Amsterdam. De algemene opzet en de
uitnodiging van de sprekers is vanuit Deme
ter verzorgd. Vanuit de BD-Vereniging is de
opmaat van de lezingen en de invulling van
de werkgroepen verzorgd. De opmaat hield
in dat ik de toehoorders vroeg om zich voor
te bereiden op wat komen zou. Ik stelde een
gerichte vraag, zodat ieder zich kon bezin
nen op zijn eigen verbinding met het on
derwerp en dat vervolgens met buurman of
–vrouw kon uitwisselen. Met dit meditatieve
en sociale aspect werd het een dynamisch in
plaats van een louter consumptief gebeuren.
Of, om het in een landbouwbeeld te zetten,
de grond werd eerst bemest met gecompos
teerde mest van het eigen bedrijf voordat er
gezaaid werd. Zo was het op de BioVak onze
inzet om juist binnen zo’n hectische beurs
op het Demeterplein een plek van stilte,
ontmoeting en verdieping te creëren. Dit
deden we door gesprekken op hoog niveau
te voeren, zowel inhoudelijk als fysiek (op
twee scheidsrechtersstoelen). Hier wordt
ons beleid zichtbaar: we werken samen in
projecten en zoeken hoe we specifieke as
pecten van biologisch-dynamisch werken in
die projecten kunnen inbrengen.
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Ledenaantal

De toename met nieuwe leden is gedaald
ten opzichte van het vorige jaar (75 resp.
114) en het aantal opzeggingen was dit jaar
hoger (94 i.p.v. 74), zodat er over het geheel
genomen een lichte afname van het leden
tal is (-1%). Een groot deel van de opzeggers
noemde de financiële bijdrage als argument,
hoewel iedereen reductie kan krijgen. Vanuit
de Vereniging gezien mag de hoogte van de
contributie geen belemmering zijn om lid
te zijn. Mogelijkerwijs komt hier de ‘crisis’
tot uiting. Verder blijft opvallend dat er heel
weinig mutaties zijn. Dat wil zeggen dat de
leden heel trouw zijn.

Bestuur en bureau
Het bestuur bestond eind 2012 uit Isabel
Duinisveld, Ruud Hendriks, Marijke Preller
en Albert de Vries. Karin Stolk heeft afscheid
genomen. Zij heeft in haar drie jaar als be
stuurslid BD-jong opgezet en de zorg daar
voor overgedragen aan Marijke. Luc Ambag
ts en Bram Gordijn werken op het bureau.
Zij nemen ook deel aan de bestuursvergade
ringen. Er zijn zeven bestuursvergaderingen
geweest. Verder is er tussendoor veel per
mail en telefoon besproken.
De nauwere samenwerking met de Land
bouwsectie van de Antroposofische Vereni
ging in Nederland is voortgezet. Dit jaar is
die vooral verschenen in de deelname van

Derk Klein Bramel aan de bestuursvergade
ringen. Luc en Albert hebben deelgenomen
aan de Vertreterkreis in februari in Dornach
en in oktober in Zuid-Tirol.
Een belangrijke ontwikkeling ten aanzien
van het fysieke kantoor is dat een werkruim
te naast de Hofzaal van Warmonderhof in
gebruik kon worden genomen, zodat Bram
meer verbinding heeft met de andere men
sen die op Warmonderhof werken.

Dynamisch Perspectief
(door Ellen Winkel)
De redactie van Dynamisch Perspectief heeft
enthousiast gewerkt aan vijf gevarieerde
nummers met portretten van BD-bedrijven,
columns over jonge boeren in spe en the
matische artikelen over bijvoorbeeld antibi
otica en het behoud van diversiteit van ras
sen. Veel aandacht hebben we besteed aan
de 75ste verjaardag van de BD-Vereniging.
Het zomernummer (geheel full colour) was
speciaal aan dit jubileum gewijd met een
terugblik op de ontwikkeling van de BDVereniging en artikelen over het belang van
BD als inspiratiebron voor innovatie in de
landbouw. Jorien Quirijnen heeft afscheid
genomen van de redactie. We danken haar
voor haar inzet. We zijn blij dat Gineke de
Graaf de redactie is komen versterken. Losse
nummers worden verkocht in Estafettewin
kels. De opbrengst hiervan bedroeg € 1.575.

Preparatenwerkgroep
(door Willem Bonger, Jola Meijer en Adrie
Maas)
De preparatenwerkgroep voor Nederland en
België heeft zich in 2012 bezonnen op de
toekomst. Wat is er nodig en in welke vorm?
Niet alleen kwalitatief, praktisch en financi
eel, maar ook op de opvolging van ons drieën.
Op verschillende plekken binnen en buiten
onze grenzen keken we de kunst af of werden
we geïnspireerd: de internationale prepara
tenkring waar Willem Bonger ons vertegen
woordigt en wij, Jola Meijer en Adrie Maas,
af en toe meegaan; bezoeken aan bedrijven
zoals Dotterfelderhof, Pierre Masson in de
buurt van Cluny; de BD- boerenconferenties
en werkplaatsen van zowel de BD-Vereniging
als van Dorian Schmidt e.a. In navolging van
Pierre Masson werken wij nu in de laatste
fase van het kiezelvermalen met een agaat
schijf en we zijn erg tevreden over het resul
taat. Dit monnikenwerk loont.
Het afgelopen jaar was een vol jaar met veel

interessante ontmoetingen, ook met mensen
die voorzichtig zijn begonnen met de pre
paraten in school- en volkstuintjes of voor
onderzoek of die een tuinkalender ontwik
kelden.
Voor de preparatengrondstoffen, die nodig
zijn voor het maken van preparaten, zijn wij
als werkgroep erg afhankelijk van toeleveran
ciers. Bestaande lijntjes proberen wij goed te
onderhouden en het is fijn als er een nieuwe
relatie opdoemt zoals een kleine slachterij die
met ons meedenkt. Er zijn steeds minder ge
hoornde koeien, dus ook voor de slacht. Niet
alleen voor het wezen van de koe zelf, maar
ook voor de toekomst van de landbouw als
geheel is dat zeer ernstig. Van de hoorns die
wij inkopen, is één derde niet te gebruiken. Je
vraagt je dan af wat deze dieren voor voedsel
c.q. leven hebben gehad.
In de 49 weken dat wij preparaten verzonden
gaven wij koemest- en kiezelpreparaat uit
voor 350 hectare grond en compostprepa
raten voor 6000 m3. Tel je daar de gemalen

Ledenaantal

1 januari 2012

bij

af

1 januari 2013

Algemene leden
Leden in Europa
Leden buiten Europa
Jeugdleden
Totaal algemene leden
Totaal uitgebreid leden
Beroepsleden
Gekoppelde beroepsleden
Totaal beroepsleden
Totaal
Donateurs

1456
38
4
12

62
0
0
8

75
0
0
4

1443
38
4
16

0
1
4

11
3
1

75

94

1510
94
140
102
242
1846
28

bij/af

bij/af %

1501
83

-9
-11

-1%
-12%

243
1827
28

1
-19
0

0%
-1%
0%

138
105

kiezel en de uitgegeven hoorns bij op dan is
er sinds 2010 een lichte stijging te zien. Dit
geldt ook voor de buitenlandse preparaten
aanvragen. Het aanmoedigen om op het ei
gen bedrijf preparaten te maken blijft voor
ons belangrijk. De eigenheid van een bedrijf
is toch de toekomst. Nu wij merken dat de
voorraad preparaten in Engeland en Duits
land minder groot is dan voorheen, kunnen
we bij tekorten daar niet meer vanzelfspre
kend op terugvallen. Een grotere buffer is
wenselijk. Inmiddels is bekend dat het pre
paratendepot de tweede helft van 2013 zal
overgaan naar Gineke de Graaf van het BDzaadveredelingsbedrijf De Groenen Hof in Es
beek, Noord Brabant.

Activiteiten in het kader van
Onderzoek & Ontwikkeling
• De Winterconferentie 2012 was voor de
derde keer een dubbelconferentie: één
in Dronten en één in Merksplas, met als
thema: ‘Voorwaarts naar de bron’. In Dron
ten waren er ongeveer 80 deelnemers, in
Merksplas 30. Zie DP 2012-1, blz. 8-9. De
netto kosten bedroegen € 959.
• 12 mei 2012 was er op de Zonnehorst,
Punthorst, de BD ervaar-, leer- en beleef
dag, met daarin opgenomen het formele
deel van de Algemene Ledenvergadering.
Stichting Grondbeheer en de Vereniging
voor Natuurvoedingskundigen participeer
den in de organisatie en namen deel aan
deze dag. Zie DP 2012-3, blz. 10-13. De
netto kosten bedroegen € 2.459.
• Onder leiding van Joke Bloksma en met
ondersteuning van Jaap Vermuë is het
project BD-beroepsontwikkeling geconti
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nueerd. In verschillende regionale groepen
werken op dit moment ca. 70 beroepsleden
onderling samen in intervisie-, thema-,
boerenbezoekgroepen en coaching. De
begeleiders oefenen met elkaar om de
methodieken verder te ontwikkelen en
aan elkaar door te geven. Naast dit werk
binnen de BD-Vereniging zijn begeleiders
actief bij verwante groepen bij reflecteren
op het beroepswerk. Bijvoorbeeld binnen
Stichting Demeter werken ze mee aan de
ontwikkeling van Collegiale Toetsing tot
eigentijds certificeringsinstrument. Binnen
de Vakvereniging van Natuurvoedingskun
digen helpen ze de consulenten vertrouwd
te raken met de intervisiemethodiek. Na
dat vraagstukken rond bedrijfsopvolging
al vaak op de agenda hadden gestaan van
BD-beroepsontwikkeling is er samen met
Land&Co gedurende 2 jaar intensief ge
werkt aan het bundelen van ervaringen
van en voor boeren binnen het project
‘Opvolging gezocht’ in de vorm van diverse
workshops en een themanummer van Eko
land. De totale kosten van BD-beroepsont
wikkeling bedroegen € 15.282.
• Het project ‘Opvolging gezocht’ is de af
gelopen jaren vanuit de BD-Vereniging
ondersteund. Begeleiders van BD-beroeps
ontwikkeling fungeerden als klankbord
groep en hielpen bij het samenstellen van
een deskundigenpool. Een aantal van hen
is nu beschikbaar als ‘opvolgingscoach’.
In 2012 is in één keer de bijdrage van €
5.000 overgemaakt.
• Onder bezielende leiding van Isabel Dui
nisveld trok de Good Food March in au
gustus en september in zestien etappes
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van Noordoost Groningen tot Brussel. Zie
DP 2012-4, blz. 10-11. De totale kosten
van dit project bedroegen € 5.611. Triodos
Bank gaf € 1.000 subsidie.
In het kader van haar 75 jarig bestaan
heeft de BD-Vereniging zich verbonden
met drie Boergondische maaltijden: op
melkveehouderij Hoeve Biesland bij Delft,
melkveehouderij Natuurlijke Genoegen bij
Alkmaar en tuinderij Land en Boschzigt bij
Hilversum. Tijdens deze maaltijden hebben
bestuursleden en/of Derk met de aanwe
zige gasten gewerkt aan het beleefbaar en
benoembaar maken van bedrijfsindividua
liteit. Zie DP 2012-4, blz. 8-9. De financiële
bijdrage voor dit project was € 1.357.
De BD-Vereniging heeft € 5.000 bijgedra
gen aan de kosten van het BD-congres op
8 november in De Rode Hoed, Amsterdam.
De inkomsten uit de verkoop van het Pre
paratenboekje waren in 2012 € 432.
Het door Ellen Winkel geschreven boek De
aarde zal weer vruchtbaar zijn is na drie
jaar onderzoek en schrijven tijdens het
jubileumcongres ten doop gehouden. Een
mooie prestatie, met veel enthousiaste
reacties van lezers. De afgelopen drie jaar
heeft de BD-Vereniging dit project finan
cieel ondersteund. Van het boek zijn er in
2012 voor € 1.816 exemplaren ingekocht
en voor € 2.392 weer verkocht. Beroeps
leden konden dit boek op verzoek gratis
toegezonden krijgen.
Ook heeft de BD-Vereniging het in 2012
verschenen boek Op weg naar een fijnzin
nige landbouw ondersteund, geschreven
door tuinder Jan Schrijver en publicist John
van der Rest op basis van gesprekken die

•

•

•

•

•

•
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Jan voerde met een aantal richtinggevende
mensen uit de BD-beweging en van daar
buiten. De bijdrage bedroeg € 2.330. Bo
vendien zijn er voor € 1.988 exemplaren
ingekocht. Beroepsleden konden dit boek
op verzoek gratis toegezonden krijgen.
Het project ‘Ondernemen volgens Pergola’
is in 2012 voortgezet met een tweedaagse
conferentie in december in Leuven. De BDVereniging heeft hieraan € 1.000 bijge
dragen.
De studiegroep over het waarnemen van
etherkrachten (methode Dorian Schmidt)
onder begeleiding van René Groenen is
ondersteund met € 600.
Tijdens preparatendagen in Zeeland kon
Frans Romeijn zijn bijdrage leveren dankzij
onze financiële ondersteuning van € 578.
De BD-Vereniging heeft in januari 2012
voor de vierde keer deelgenomen aan een
presentatie op de BioVak te Zwolle. In sa
menwerking met Stichting Demeter, War
monderhof en Stichting Grondbeheer heb
ben we een groot Demeterplein ingericht.
De bijdrage in de kosten bedroeg € 5.286.
BD-Jong organiseerde een weekend met
bedrijfsbezoeken in Zeeland. Dat leidde tot
de opvallende presentatie met T-shirts van
BD-Jong op de BioVak. De totale kosten
bedroegen € 1.155.
De BD-Vereniging steunde een aanvraag
van de Stichting Prof. Dr. L.W.J. Holleman
voor onderzoek naar de biologische veran
dering (transmutatie) van chemische ele
menten met € 650.

Namens het bestuur,
Albert de Vries, voorzitter

Financieel verslag en begroting
De financiële cijfers laten door de jaren heen
een grote mate van bestendigheid zien,
waarbij we voortdurend meer uitgeven dan
we aan gewone inkomsten binnen krijgen.
Dit interen op het vermogen vindt vooral
plaats door alle projecten binnen Onderzoek
en Ontwikkeling, waar we dit jaar ook meer
dan voorheen aan hebben besteed. Gelukkig
raken we niet door het ontwikkelingsgeld
van het Willy Schilthuisfonds heen, omdat
opnieuw enkele mensen ons bedacht heb
ben in hun testament. In 2012 hebben we
een erfenis verkregen van mevr. Roeters van
Lennep van € 91.212. In 2013 kunnen we re
kenen op een erfenis van ongeveer € 50.000
van mevr. Jonkman en een nog onbekend
bedrag van mevr. Venema dat beschikbaar
komt wanneer het onroerend goed verkocht
is. We blijven als bestuur kiezen voor vele
kleinere en soms iets grotere projecten om
dicht bij de praktijk en de leden te blijven
(zie het jaarverslag).

Toelichting jaarcijfers 2012
Het totaal van de baten en lasten (5. en 10.)
van de directe verenigingsactiviteiten (Se
cretariaat, Dynamisch Perspectief en Prepa
raten) vallen iets lager uit dan begroot.
Vanuit het Willy Schilthuisfonds is er, door
in voorgaande jaren verkregen erfenissen en
schenkingen, ruimte voor Onderzoek & Ont
wikkeling (15.). Er is aan O&O meer besteed
dan begroot. Een overzicht hiervan staat in

Vereniging, DP, Preparaten & Secretariaat
resultaat

begroting

begroting

2012

2013

2011

1

Contributie

94.489

95.000

93.576

95.000

2

Advertenties DP en losse nummers

2.684

3.000

4.331

4.500

12.953

13.000

14.215

7.000

4.141

3.000

615

500

114.267

114.000

112.737

107.000

3

Verkoop preparaten

4

Overige baten

5

Subtotaal:

2012

resultaat

Baten

Lasten
6

Dynamisch Perspectief

61.621

63.000

60.493

64.580

7

Verenigingssecretariaat

44.776

42.000

44.255

44.370

8

Preparaten

9.063

9.000

6.718

4.000

9

Onderzoek en Ontwikkeling

0

0

0

0

10

Subtotaal:

115.460

114.000

111.466

111.950

11

Resultaat:

-1.192

0

+1.271

-4.950

Willy Schilthuisfonds
Baten
12

Giften

14.876

15.000

98.567

60.000

13

Rente

2.842

3.000

2.033

3.000

14

Subtotaal:

17.718

18.000

100.600

63.000

Lasten
15

Onderzoek en Ontwikkeling

16

Toe-/Afname W.S.-fonds:

47.396

50.000

70.591

69.650

-29.678

-32.000

+30.009

-6.650

Baten totaal = 5 + 14:

131.985

132.000

213.338

170.000

18

Lasten totaal = 10 + 15:

162.856

164.000

183.328

181.600

19

Resultaat totaal = 11 + 16:

-30.870

-32.000

31.280

-11.600

BD-Vereniging en W.S.-fonds samen
17
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Balans

1 jan 2012 resultaat 31 dec 2012

Activa
29

Vaste activa

30

Waarborgen

31

Voorraad

32

Vorderingen

33

15.519

13.147

810

810

1.194

1.656

14.086

19.942

Liquide middelen

118.947

143.050

Totaal

150.556

178.605

Passiva
34

W.Schilthuisfonds

72.878 +30.009

35

Algemene reserve

58.904

36

Crediteuren
Totaal

+1.271

60.176

18.774

15.542

150.556

178.605

het inhoudelijke jaarverslag. De inkomsten
waren door een verkregen erfenis echter be
duidend hoger (12.). Daarmee werd het be
grote negatieve resultaat omgekeerd in een
positief resultaat (16.).
Een vast bestanddeel van de giften, dit jaar
€ 2516, vormt de schenkingsrente die via
Triodos Bank bij ons terecht komt. Wij kun
nen vanuit privacy-regels die mensen niet
rechtstreeks bedanken en willen dat graag
hierbij doen! Ook voor de overige dona
ties, dit jaar € 4839, zijn wij de gevers zeer
dankbaar!
De resultaten (11. en 16.) vindt u terug in
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102.887

af- en toename van de vermogens in onder
staande balans bij respectievelijk 34. en 35..
Het beleid ten aanzien van het onderscheid
tussen het algemene deel van de financiën
en dat van het Willy Schilthuisfonds, en dus
ook de toekenning van baten en lasten, is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Alle giften, nalatenschappen en rente zijn
inkomsten voor het W.S.-fonds.
Uit het W.S.-fonds worden alle bijdragen
aan Onderzoek & Ontwikkeling besteed.
In het algemene deel van de vereniging die
nen vooral de contributies voldoende te zijn
om het actuele verenigingsleven te dragen.

2 0 1 2

Toelichting op de balans
De balanswaarde van zowel meubelinrich
ting als computerapparatuur staat onder
vaste activa opgenomen (29.). De meubelen
worden in 10 jaar afgeschreven, de compu
terapparatuur in 5 jaar. De voorraad (31.) is
de voorraad preparaten. Als waarde wordt
genomen de waarde van de in dat jaar inge
kochte preparaten en materialen voor pre
paraten, zoals hertenblazen. De eigen pro
ductie krijgt pas zijn economische waarde
wanneer porties afgepakt en verstuurd wor
den. De vorderingen (32.) zijn op een niveau
dat past bij onze geldstromen. Datzelfde
geldt voor de crediteuren (36.).

Toelichting begroting 2013
Zoals in het begin gemeld gaan we bij de be
groting uit van een bestendiging. We houden
er rekening mee dat halverwege het jaar de
activiteit van de Preparatenwerkgroep niet
langer onder de verenigingshuishouding zal
vallen. In 2013 zullen de uitgaven voor O&O
op het niveau van 2012 blijven.
Penningmeester
Albert de Vries

G

Column BD-jong:
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Het ideale boerenbedrijf van...

Als jong meisje wilde ik altijd de boerde
rij van mijn ouders overnemen, De Eems
tuin in Uithuizermeeden. De plek sprak mij
aan. Niet alleen het woonhuis, maar de
hele sfeer in de kassen en eromheen was
heerlijk. Na de middelbare school was het
voor mij al gauw duidelijk dat mijn ouders
nog te jong waren om ermee te stoppen,
dus ging ik iets anders doen. Ik ging varen.
De zee op, zeilen zetten, met mensen wer
ken. Het leek me allemaal fantastisch en
dat was het ook. Vier jaar lang heb ik op
zee gezeten. Ja, af en toe was ik wel thuis,
maar ik kreeg niet veel meer mee van wat
er gebeurde op de kwekerij.
Toen ik bijna kapitein was gebeurde er iets.
Mijn ouders gingen uit elkaar en er kwam
plek voor mij op de kwekerij. De ene droom
voor de andere inwisselen is nogal wat: het
was voor mij een zware keuze tussen de
chartervaart en het boerenleven. Maar de
laatste twee jaar van het varen werd het
mij al duidelijk dat ik dit niet voor altijd zou

ijsje Stephanus
BD-jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke
beschrijving van zijn of haar ideale boerenbedrijf. Gijsje Stephanus
(21 jaar) was al bijna kapitein, maar gooide het roer om. Ze ruilde
haar leven op zee in voor een oude droom: boer worden.
Tekst: Gijsje Stephanus / Foto: Hans Vlasbloem

willen gaan doen. Ik wilde mijn papieren
halen en dan nog een paar jaar als schipper
gaan werken. En daarna? Dat wist ik op dat
moment niet zo goed.
Ik kies er nu voor een nieuwe - maar eigen
lijk de oude - droom te verwezenlijken. Ik
ben in een VOF gestapt met mijn moeder
en mijn vader werkt ook nog op de boerde
rij. Helaas komt het werken als schipper er
niet meer van. Wel maak ik mijn opleiding
tot kapitein kleine zeilvaart af, zodat ik af
en toe in de weekenden kan varen. Lang
zaam vindt alles zijn nieuwe weg.
Instappen op een bedrijf waar je opgegroeid
bent, en waar je vervolgens weer afscheid
van genomen hebt is moeilijk. Ik merk dat
ik tegen dingen aan loop die best anders
kunnen. Eigenlijk is dit een voordeel, want
ik kijk met een nieuwe blik naar het bedrijf
en geef er weer een andere draai aan. In de
schuur wordt momenteel getimmerd om er
een inpakruimte van te maken. We zijn van
plan de sla, die eerst in kilo kistjes naar de

groothandel ging, zelf te verpakken en er
een nieuw etiket op te plakken. Ook heb ik
het logo laten veranderen. Het oude, maar
dan met een nieuw jasje.
Wat ik verder zou willen veranderen weet
ik nog niet. Ik loop vanzelf wel weer ergens
tegen aan. Mijn droom is om de plaats op
timaal te benutten zonder het uit te putten.
Het feit dat ik bijna schipper ben, en een
schip veilig naar een haven kan brengen,
helpt me wel op de boerderij. In principe
heb ik op de boot geleerd wat ik nodig
heb om ondernemer te zijn. Zekerheid in
mijzelf, creativiteit voor als het af en toe
tegenzit, maar vooral ook overzicht. Over
zicht over de verschillende dingen die er
gelijktijdig gebeuren op een boot. En of ik
dit nou toepas op een boot of boerderij, het
komt op het zelfde neer.
Nu alles in de kas langzaam aan het voor
jaar gaat denken, begin ik ook te bloeien.
Ik was vergeten hoe heerlijk het was op de
boerderij!
Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl
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Winterconferentie Dronten

Goed zaad

De ontwikkelingen op het terrein van uitgangsmateriaal, zowel
plantaardig als dierlijk, gaan snel.
Tot waar willen we mee? Wat kunnen we zelf? Tekst: Ellen Winkel
Even de KI bellen is makkelijk. Maar wat ge
beurt er allemaal voordat dat sperma in dat
rietje zit? Tijdens de winterconferentie op 13
maart vertelt Wytze Nauta over superovula
tie, ovum pickup (eicellen uit de koe halen),

ivf (reageerbuisbevruchting), embryotrans
plantatie, en dat allemaal voor De Ideale
Koe. Dit past niet bij biologische veehouderij,
vindt Wytze, en daarom heeft hij BioKI op
gericht. Maar het kan ook gewoon nog net
als vroeger: met eigen stieren. En een handig
computerprogramma om inteelt te voorko
men. Stieren gevaarlijk? Hij heeft tips om het
veilig te houden.
Ook in de tuinbouw kan veel zelf, vertelt Greet
Lambrechts van De Akelei in Vlaanderen. Eén
op de drie teelten zaaien ze daar met eigen
zaad. “Doordat je het gewas tot zaad laat ko
men, bouw je er een meer duurzame relatie
mee op”, zegt ze. “Zo krijg je een hechtere
band met je gewas.” Selecteren doet ze deels

met haar verstand: prei moet een ‘decolleté’
hebben, een richeltje op de bovenrand van de
witte schaft waar water in blijft staan, want
dat helpt tegen trips. Maar ze selecteert ook
veel ‘op gevoel’. Het ene ras ‘past beter’ op
haar bedrijf of ‘het spreekt haar gewoon meer
aan’.
In hoeverre zijn hybride rassen wenselijk op
BD-bedrijven? Die vraag kwam aan de orde in
de werkgroep over ‘visie BD-teelt’. Voor eigen
zaadteelt zijn ze in ieder geval niet geschikt,
maar een specialist als De Bolster kan ze pri
ma telen. Er blijken er vooral erg veel vragen
te leven op dit vlak en er is grote behoefte
aan meer informatie. Daar ligt een taak voor
Dynamisch Perspectief …
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