Algemene ledenvergadering 2014

Biologisch-dynamisch
verbinden en verbreden

ten geleide
'Geen bezwaar'

“Maar waar staat nu de ledenvergadering op het programma?” Het is een voor
de hand liggende vraag voor iemand die
deze uitnodiging onder ogen krijgt. Voor
het vijfde jaar op rij willen we de jaarlijkse
ledenvergadering organiseren als een ontmoetings- en werkdag. Ontmoeten van de
biologisch-dynamische landbouw en van
elkaar; werken aan de vruchtbaarheid van
de eigen plek die we daar innemen.
Of het nu gaat over de dagelijkse boodschappen, het runnen van een groot bedrijf, of de aandacht die je in een gesprek
voor de ander opbrengt, ieder is van zich
uit betrokken en actief. Boer én burger
brengen de verantwoordelijkheid voor de
aarde en voor de samenleving tot uitdrukking in de eigen activiteiten. In de uitwisseling van wat we daarbij ontdekken en
hoe we elkaar steunen ligt de betekenis
van onze vereniging. Daarvoor komen we
bij elkaar. Daarvoor ‘vergaderen’ we.
In deze uitgave leest u het verslag van het
afgelopen jaar en de bijstellingen die het
bestuur voor het verdere werk voorstelt:
formeel over het huishoudelijk reglement,
personeel over de samenstelling van het
bestuur en financieel over de contributie.
Daar willen we op 14 juni uw ‘geen bezwaar’ voor vragen.
Luc Ambagts,
bureaumedewerker
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BiologischPiet van IJzendoorn, voorzitter
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene
ledenvergadering van de BD-Vereniging, die
we weer samen met Stichting Grondbeheer
organiseren. We zijn daarvoor op zaterdag
14 juni te gast bij akkerbouwbedrijf De Korenbloem in Zeewolde.
Met 54 hectare is De Korenbloem één van
de grootste BD-bedrijven in Nederland. Het
bedrijf van Piet van Andel en Maart Norder
is om nog twee redenen uniek: sinds de ontginning van de Flevopolder is de zware kleibodem uitsluitend biodynamisch bewerkt,
en vanaf het eerste uur is Stichting Grondbeheer aan De Korenbloem verbonden. Piet
en Maart zijn eigentijdse ondernemers. Ze
verkopen hun oogst heel bewust ook aan
Albert Heijn en Jumbo omdat zij ervan dromen dat iedereen biologisch-dynamische
groente kan eten.
De omvang en droom van De Korenbloem
nemen we op de Algemene Ledenvergadering als kader voor de veelheid aan projecten en aanvragen die op de BD-Vereniging
en Stichting Grondbeheer afkomen. Die
maken zichtbaar hoe de hele beweging
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dynamisch verbinden en verbreden
voor biologisch-dynamische landbouw kan
opschalen naar meer leden en meer vrije
landbouwgrond. Op deze dag willen we
ontdekken wat ieders eigen mogelijkheden zijn voor het verbinden en verbreden
van het werk in de biologisch-dynamische
landbouw. Met de bedrijfsindividualiteit
van De Korenbloem als inspiratie gaan we
daarvoor met elkaar aan de slag.
Naast de ontmoeting en het uitwisselen
over kansen en initiatieven heeft de Algemene ledenvergadering ook een formele kant. Behalve in de vaststelling van
het jaarverslag en de begroting komt die
dit jaar tot uitdrukking in de benoeming
van nieuwe bestuursleden, een voorstel
tot wijziging van de lidmaatschappen en
contributie en een voorstel voor een nieuw
Huishoudelijk Reglement. De informatie
daarvoor treft u in deze uitgave aan.
We hopen dat u met instemming op de
voorstellen voor de Algemene ledenvergadering wilt reageren. Mocht u op- of
aanmerkingen hebben, of mogelijk een bezwaar, dan horen we dat graag zo spoedig
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mogelijk, opdat we met u kunnen overleggen hoe aan het bezwaar tegemoet kan
worden gekomen. U kunt daartoe contact
opnemen met één van de bestuursleden, of met Luc Ambagts (06 48017828,
lucambagts@bdvereniging.nl).

Wanneer: zaterdag 14 juni
Tijd:
10.00-16.00 uur
Waar:
De Korenbloem,
Piet van Andel & Maart Norder
Winkelweg 21,
3896 LH Zeewolde

De kosten van de dag worden gedragen
door de BD-Vereniging en Stichting Grondbeheer. Indien u vóór 9 juni laat weten of
u komt, kunnen we u gastvrij ontvangen.

Programma
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00

U kunt zich voor deze dag aanmelden via
de BD-Vereniging:
info@bdvereniging.nl, 0321-315937,
of via het formulier op de website
bdvereniging.nl

12.00-12.30

Tips voor het vervoer treft u ook op de
website aan.

12.30-13.30
13.30-15.30

Wij verheugen ons op uw komst!
15.30-16.00

Ontvangst met koffie & thee
Welkom & inleiding, formele
punten
Kennismaking met
De Korenbloem
Rondleiding over het bedrijf en
langs het natuurgebied door Piet
van Andel
Reflectie op bedrijfsindividualiteit van De Korenbloem
Lunch in de tuin (bij mooi weer)
Verbinden en verbreden
Werkbijeenkomst waarin we ontdekken hoe iedereen individueel
bijdraagt aan de bloei van de
biologisch-dynamische landbouw
Afsluiting met een hapje &
drankje
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Jaarverslag BD-Vereniging 2013
Ruud Hendriks, secretaris, penningmeester

Algemeen
In de 6 jaren dat Albert de Vries voorzitter
is geweest heeft de ontwikkeling van de
biologisch-dynamische landbouw centraal
gestaan vanuit de concrete ervaring en handeling. Op de veel gehoorde vraag aan het
bestuur om BD landbouw in de buitenwereld
meer zichtbaar te maken hebben we als bestuur vaak geantwoord dat ieder individueel
lid daar mede verantwoordelijk voor is. BDlandbouw wordt niet zichtbaar via folders
en artikelen maar via eigen ervaring en ontwikkeling en het delen van de ontdekkingen
en het enthousiasme met anderen. In het
afgelopen jaar heeft Piet van IJzendoorn het
voorzitterschap op zich genomen. Iemand
met boeren-roots en een grote interesse in
de bodem. Daarmee concentreert de focus
zich op activiteiten rond de bodem en het
zoeken naar verbindingen met biologische
organisaties. De kunst is om de kwaliteiten
van persoonlijke ontwikkeling en concrete
ervaring te combineren met de nieuwe impuls, en daar zijn we afgelopen verenigingsjaar mee aan het werk gegaan.

Bodem
In de afgelopen 2 winterperiodes zijn studiebijeenkomsten geweest rondom de bodem. In 6 bijeenkomsten werd het specifieke
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van de BD invalshoek op het thema bodem
en bodemvruchtbaarheid gezocht. De bijeenkomsten waren een mooie combinatie
van praktijk, fenomenologie en filosofie. De
essentie van de bijeenkomsten was dat telkens werd gezocht naar de waarde van het
gepresenteerde voor het vergroten van het
inzicht in het eigen bedrijf. (Inmiddels zijn
de bijdragen in een DP special gebundeld.
2015 is het jaar van de bodem. De vereniging zoekt een manier om daar een zichtbare bijdrage aan te kunnen leveren.)

Samenwerking met
Stichting Demeter
De BD-Vereniging staat voor ontwikkeling
(cultureel leven), Stichting Demeter voor
certificering (rechtsleven) met daaraan gekoppeld de herkenbaarheid van het merk in
de markt (economisch leven). De afgelopen
jaren zoeken we naar een afstemming die
zodanig is dat alle gebieden goed worden
verzorgd.
De BioVak is telkens een mooie testcase
voor de afstemming. Daarin zetten we samen met Stichting Demeter en met Warmonderhof en Stichting Grondbeheer een
plein neer waar BD-landbouw ervaarbaar

moet zijn, en waar alle drie de gebieden herkenbaar moeten zijn. Een zoektocht naar de
balans tussen uitersten als vorm en inhoud,
persoonsgebonden of organisatie gebonden
etc. Het afgelopen jaar had dat voor het
eerst een vorm en inhoud waar we tevreden
over waren. Natuurlijk blijft er van alles te
verbeteren, maar er ontstond een eenheid in
zowel de samenwerking als de uitvoering,
die plezierig en mooi was. (Op dit moment
vindt samen met andere partijen afstemming met Bionext plaats omdat de BioVak
verhuist naar Utrecht en de Biobeurs in
Zwolle zijn entree maakt. Een ontwikkeling
met veel gedoe, omdat de beurzen elkaars
concurrent zijn. In dit krachtenspel is gekozen voor de samenwerking met de Biobeurs.)
Collegiale toetsing is een samenwerking van
de vereniging en de stichting waar wordt
gezocht naar een combinatie van ontwikkeling en certificering. Met als ultiem doel
dat ontwikkeling een belangrijk onderdeel
is voor certificering. In het afgelopen jaar
is verder ervaring opgedaan met de manier
van gesprek voeren en de manier waarop
het voor Stichting Demeter een middel kan
zijn om niet alleen maar op basis van normen te certificeren.

Bedrijfsindividualiteit

Bestuur

Maandelijks is er een rondleiding op een
BD-bedrijf waarin wordt gezocht naar het
specifieke van het bedrijf. Van daaruit kan
een bijdrage ontstaan aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De excursies zijn
een vervolg op het eerdere onderzoek naar
bedrijfsindividualiteit dat in de uitgave Bedrijfsindividualiteit in beweging gepresenteerd werd.

Tijdens de jaarvergadering op 15 juni 2013
is Albert de Vries afgetreden als voorzitter.
Ruud Hendriks nam de functie van penningmeester op zich. Piet van IJzendoorn werd
gekozen tot voorzitter. Kort daarna traden
door persoonlijke omstandigheden ook Isabel
Duinisveld en Marijke Preller af als bestuurslid. Derk Klein Bramel en Maria van Boxtel
presenteerden zich als aspirant-bestuurslid.
Het bestuur kwam zeven keer in vergadering
bijeen. Daarnaast werd veel tussendoor onderling besproken en geregeld.

BD-jong
De deelnemers van BD-jong (tot 33 jaar)
hebben elkaar ontmoet tijdens het jongerenweekend met het thema Zorgverlening
op je bedrijf. In het afgelopen jaar heeft de
bestuurlijke vertegenwoordiging even stil
gelegen. Eline van den Muijsenberg heeft
deze vertegenwoordiging inmiddels op zich
genomen.

Preparaten
Het maken en verkopen van preparaten is
overgenomen door Gineke de Graaf van
De Groenen Hof in Esbeek en is daarmee
een beroepsmatige activiteit geworden.
De vrijwilligers die jaren lang hun bijdrage
hebben geleverd als preparatenwerkgroep,
Adrie Maas, Willem Bonger en Jola Meijer
gaan individueel verder met activiteiten in
de vereniging en in de praktijk. Dankzij hun
consistente werk hoefde niemand zonder
preparaten te zitten.

Activiteiten in het kader van
Onderzoek & Ontwikkeling
De Winterconferentie 2013 was voor de
vierde keer een dubbelconferentie: één in
Dronten op 13 maart en één in Merksplas
op 27 februari , met als thema: Vruchtbare
landbouw, toekomst met biologisch-dynamisch uitgangsmateriaal. De ontwikkelingen op het terrein van het uitgangsmateriaal, zowel plantaardig als dierlijk, gaan snel.
Tot waar willen we mee? Wat kunnen we
zelf? In Dronten waren er ongeveer 90 deelnemers, in Merksplas 35. Zie DP 2013-2, blz.
18. De netto kosten bedroegen € 2.628,--.
Op 15 juni 2013 vond op Thedinghsweert
de Jaarvergadering plaats, gecombineerd
met de Jaardag van Stichting Grondbeheer.
Naast een kennismaking met de zorgboerderij, de woongemeenschap met agrarische
activiteiten en het imkerproject werd de dag
gebruikt om eigen initiatieven van deelne-

mers een stap verder te brengen. De activiteiten van De Nieuwe Rentmeester werden
gepresenteerd aan de hand van de crowdfunding-actie voor de grondaankoop van
tuinbouwbedrijf De Kromme Lepel in Lepelstraat. De netto kosten bedroegen € 808,-.
Een bijdrage aan de reiskosten van BD-ers
uit Colombia, maakte het voor hen mogelijk de Landbouwconferentie in Dornach te
bezoeken. Met de groep werd gesproken
over de ontwikkeling van hun biologischdynamisch bedrijf en opleidingscentrum.
Daarnaast werd bij een excursie naar een
landbouwbedrijf het werken met bedrijfsindividualiteit geoefend. Kosten € 4.000,-.
Bijdrage aan de Open Dag Warmonderhof:
financiering van de helft van de kosten van
de T-shirts voor de Warmonderhoffers. Op
het mouwtje werd het logo van de BD-Vereniging vermeld. Kosten € 750,-.
Warmonderhof Avondklas. De BD-Vereniging en Stichting Demeter werken samen
met de Warmonderhof bij de organisatie van
deze lezingen-, uitwisselings- en discussieavonden over uiteenlopende onderwerpen.
De avonden vinden gemiddeld 3-wekelijks
plaats en worden over het algemeen druk
bezocht. Bijdrage BD-Vereniging € 2.000,-.
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Ook in 2013 was er het project ToekomstZaaien! Rond tien bedrijven hebben hieraan
deelgenomen. Het project is een samenwerking van Stichting Demeter, Stichting
Zaadgoed en de BD-Vereniging. De BDVereniging droeg - naast de inbreng in de
organisatie - € 3.000,- bij.
Onder leiding van Joke Bloksma en met ondersteuning van Jaap Vermuë is het project
BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. 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 natuurvoedingskundigen helpen ze de consulenten
vertrouwd te raken met de intervisiemethodiek. Kosten € 16.814,-. (Ten opzichte van
2012, € 15.282,-, is dit een lichte stijging.
Het bestuur heeft ermee ingestemd dat de
activiteiten van BD-beroepsontwikkeling in
2014 nog verder uitgebouwd zullen worden.
De kosten zullen daarom voor 2014 uitkomen op ongeveer € 20.000,-.)
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Bureau en bestuur

Dynamisch Perspectief

Bram Gordijn en Luc Ambagts zijn in dienst
van de vereniging. Bram heeft het verenigingssecretariaat onder zijn hoede, voor Luc
zijn de projecten de belangrijkste activiteit.
De huisvesting van het bureau op Warmonderhof heeft in de afgelopen jaren niet geleid
tot gezamenlijke uitvoering van projecten
met Warmonderhof, wat oorspronkelijk wel
een doelstelling was. Het bureau staat daardoor meer op zichzelf dan destijds gedacht.
Luc werkt veel vanuit huis of in het land,
Bram is als enige in Dronten aan het werk.
De bestuursvergaderingen, waar ook de medewerkers deel van uit maken, zijn vormgegeven als werkbijeenkomsten. De deelnemers
kunnen thema’s inbrengen als initiatief. Het
thema wordt zover besproken tot de initiatiefnemer er mee verder kan. Dat betekent
dat er niet hoeft worden doorgesproken tot
er consensus is of dat er democratisch moet
worden besloten.
Bij aanvragen om financiële ondersteuning
voor een activiteit en bij andere zaken die
een besluit vragen wordt gewerkt met de
methode van “geen bezwaar”. Het voorstel
wordt per mail rondgestuurd, toekenning
vindt plaats als er geen bezwaar is. (In het
afgelopen jaar zijn er substantiële vragen
om ondersteuning binnen gekomen voor een
film en een boek waarbij behoefte aan meer
overleg over een besluit ontstaat. Het bestuur
zoekt daarvoor naar een nieuwe werkbare
vorm. Ook over de mate van invloed op het
product wordt gesproken -“onbaatzuchtige
gift” of “gift onder voorwaarden”-.)

Ellen Winkel (hoofdredactie) en Gerda
Peters (layout) hebben ook in 2013 voor een
mooie reeks van 5 edities van het ledenblad
gezorgd. Uiteraard samen met de redactie
en de schrijvers. Voor veel leden is het blad
de verbinding met de vereniging. Het is een
grote uitgave, maar een onmisbaar onderdeel in de vereniging. (In 2014 is de speciale
uitgave over de bodem als extra nummer
aan de reeks toegevoegd. De intentie is om
op deze manier elk jaar zes nummers uit te
brengen.)

Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
Ruud Hendriks, secretaris, penningmeester
Bram Gordijn, bureaumedewerker
De vereniging geeft jaarlijks veel meer uit
dan er aan vaste inkomsten via de contributie
binnen komt. Dit is mogelijk doordat er jaarlijks giften en nalatenschappen worden ontvangen. Uit deze giften en nalatenschappen
financieren we onderzoek en ontwikkeling
(O&O). Een deel van de lasten (medewerkerskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten)
worden doorberekend aan O&O. Het doorberekenen is het lastigste deel van O&O omdat
het een enigszins kunstmatige scheiding is
met een inschatting op basis van de verdeling
van het werk over het gewone verenigingswerk en over O&O. In 2013 was de doorberekening 31%, gezien de toegenomen activiteit
in O&O wordt dat in 2014 35%. Dynamisch
Perspectief valt niet onder O&O, maar draagt
ook bij aan ontwikkeling, het is denkbaar om
dat ook deels daaruit te financieren, maar
daar is tot nu toe niet voor gekozen.
Om e.e.a. inzichtelijk te maken werken we
met twee financiële jaarverslagen. Het eerste
verslag is een volledig exploitatieoverzicht
van de vereniging, in het tweede is een splitsing gemaakt in ‘Basis exploitatie’ en ‘Willy
Schilthuis Fonds’.
Hieronder volgt eerst een toelichting op het
volledige exploitatie overzicht en aansluitend
op de gesplitste variant.

Baten
De inkomsten uit preparaten zijn hoger dan

begroot omdat wat resteerde is doorverkocht
aan Gineke de Graaf. De giften en nalatenschappen zijn in 2013 ook hoger dan gemiddeld uitgevallen.

Lasten
De medewerkerskosten zijn hoger dan begroot door een uitbreiding van het werk van
Luc. De huisvestingskosten zijn hoog ten opzichte van het gebruik. We huren van Warmonderhof een groot kantoor (formaat leslokaal) en een klein kantoor waar Bram zijn
thuisbasis heeft. Het grote kantoor hebben
we nog aangehouden, maar het wordt weinig
benut. Het aanhouden van deze ruimte staat
ter discussie. Dynamisch Perspectief is een
grote uitgave, maar het is een zeer gewaardeerd blad en een belangrijke verbindende
schakel binnen de vereniging.

Begroting 2014
Het begroten van de BD-Vereniging is een
enigszins lastige aangelegenheid. De meest
vaste vorm van inkomsten zijn contributies
en in iets minder mate advertenties. Een wezenlijke andere bron van inkomsten zijn de
eerder genoemde giften en nalatenschappen.
De laatste zijn enerzijds zeer wisselend in
aantal en grootte, maar anderzijds wel een
vast gegeven. Gemiddeld is er de afgelopen 6
jaren 45.000 per jaar aan giften ontvangen.
In 2013 en 2014 wordt er verhoudingsgewijs

veel gedoneerd en nagelaten aan de vereniging; in 2013 rond € 82.000, in 2014 verwachten we rond € 160.000.
Giften en nalatenschappen zijn bedoeld om
te besteden aan ontwikkeling, het is niet de
bedoeling om het op te potten. Wij zoeken
naar een evenwicht tussen het geld besteden
waarvoor het is gedoneerd, maar in een tempo
zodat ook in een jaar met weinig ontvangsten
aanvragen kunnen worden gehonoreerd.
De begroting van 2014 laat een tekort zien
van € 50.400. Dat komt mede door een aantal grotere projectaanvragen die lopen. Er is
dus uitgegaan van interen op de algemene
reserve en op het Willy Schilthuis Fonds. Aan
giften is echter € 60.000 begroot; inmiddels
is de praktijk dat het veel hoger uit gaat vallen, waardoor het resultaat van 2014 veel
gunstiger zal zijn dan begroot.
Zonder de giften en nalatenschappen kan de
vereniging niet in die mate BD-ontwikkeling
ondersteunen zoals we dat nu doen. Denk
aan de continuïteit in de beroepsontwikkeling en al die uren leesplezier in “De aarde
zal weer vruchtbaar zijn” die er door mogelijk
worden. Of de filmbeelden van “Dansen met
gehoornde dames” en van “Future farmers
in the spotlight” (www.future-farmers.net)
waar we een bijdrage aan hebben kunnen
bieden. We zijn daarom iedereen zeer dank-
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baar die - in welke vorm of in welke omvang
ook - de vereniging ondersteunt. Omwille van
de privacy hebben we de namen van de gevers
niet vermeld. Het blijft bijzonder om te ervaren
dat mensen tijdens of na hun leven een substantiële financiële bijdrage geven.

Basis exploitatie
De basis exploitatie heeft in 2013 een tekort
van € 2.254, in 2014 is een tekort begroot van
€ 6.760, dus de vereniging teert licht in op de
algemene reserve. De verwachting is dat de
voorziene verandering in de lidmaatschapsvormen op termijn een verhoging van de inkomsten uit lidmaatschappen oplevert waardoor de
basisexploitatie weer in evenwicht komt.

Willy Schilthuis Fonds
Het Willy Schilthuis Fonds is in 2013 met
€ 7.801 toegenomen. In 2014 staat een afname
van € 43.640 begroot, maar dat gaat gezien de
nalatenschappen ook dit jaar eindigen in een
toename.

Balans
De vaste activa zijn in 2013 flink afgenomen
door afschrijvingen op de inventaris van het
Bureau, en verkoop en afboeken van inventaris
van de Preparatengroep. De liquide middelen
zijn toegenomen met bijna € 20.000. Het bedrag aan openstaande vorderingen is met 25%
teruggebracht, dankzij een actief debiteurenbeleid. Het Willy Schilthuis Fonds is wat toegenomen, de algemene reserve is iets afgenomen.
Het saldo crediteuren is voor een vereniging
van dergelijke omvang acceptabel en vergelijkbaar met vorig jaar.
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Financieel jaarverslag BD-Vereniging 2013
Exploitatie
Baten
Contributie
Advertenties DP en losse nummers
Verkoop preparaten (tot 1 juli 2013)
Giften
Rente
Subtotaal:
Lasten
Specifieke lasten
Medewerkerskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Dynamisch Perspectief
Onderzoek en ontwikkeling:
BD-beroepsontwikkeling
Steun aan externe projecten
Boekprojecten/brochures
Winterconferentie
Overig Onderzoek en Ontwikkeling
Preparaten (tot 1 juli 2013)
Algemene beheerskosten
Subtotaal:

Nogmaals Lasten, toegerekend naar:
Verenigingssecretariaat
Dynamisch Perspectief
Onderzoek en Ontwikkeling
Preparaten
Subtotaal:
Resultaat BD-vereniging totaal:
Baten totaal:
Lasten totaal:

begroting
2013
95.000
5.000
7.000
60.000
3.000
170.000

resultaat
2013
92.929
8.592
9.737
81.669
1.995
194.922

begroting
2014
95.000
6.000
0
60.000
2.000
163.000

begroting
2013
67.000
6.600
9.000
35.000
45.000

resultaat
2013
74.173
6.700
9.915
35.235

begroting
2014
77.500
6.900
10.000
36.000

4.000
16.000
182.600

16.814
9.800
10.376
4.328
1.627
6.082
14.325
189.375

20.000
26.000
13.000
5.000
3.000
0
16.000
213.400

begroting
2013
44.370
64.580
69.650
4.000
182.600

resultaat
2013
40.989
66.442
75.862
6.082
189.375

begroting
2014
38.640
69.120
105.640
0
213.400

170.000
182.600
-12.600

194.922
189.375
5.547

163.000
213.400
-50.400
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Balans

1 jan 2013
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Basis-exploitatie 2013

31 dec 2013

Activa
Vaste activa
Waarborgen
Voorraad preparaten
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

13.147
810
1.656
19.942
143.050
178.605

5.970
810
0
14.261
162.859
183.900

Passiva
W. Schilthuisfonds
Algemene reserve
Crediteuren
Totaal

104.463
58.600
15.542
178.605

112.264
56.346
15.290
183.900

Baten
Contributie
Advertenties DP en losse
nummers
Verkoop preparaten (tot
1-7-2013)
Subtotaal:

Lasten (toegerekend)
Dynamisch Perspectief
Verenigingssecretariaat
Preparaten (tot 1-7-2013)
Subtotaal:

Om de inkomsten (giften en rente) en uitgaven (Onderzoek & Ontwikkeling) bij het Willy Schilthuis Fonds zichtbaar te maken moeten we
de totale exploitatie van de BD-Vereniging splitsen in de Basis-exploitatie en het Willy Schilthuis Fonds 2013 >

Overzicht leden per 1 jan 2014
Ledenaantal
1-1-2013
Algemene leden
1443
Leden in Europa
38
Leden buiten Europa
4
Leden jeugdtarief
16
Totaal algemene leden
1501
Totaal uitgebreid leden
83
Beroepsleden
138
Gekoppelde beroepsleden 105
Totaal beroepsleden
243
Totaal
1827
Donateurs
28

bij
62
4
0
3
0
7
13
89

Resultaat:

begroting
2013
95.000

begroting
2014
95.000

5.000

8.592

6.000

7.000
107.000

9.737
111.259

0
101.000

begroting
2013
64.580
44.370
4.000
112.950

resultaat
2013
66.442
40.989
6.082
113.513

begroting
2014
69.120
38.640
0
107.760

-5.950

-2.254

-6.760

Het resultaat 2013 is ten laste gebracht van onze algemene reserve.

Willy Schilthuisfonds 2013
af 1-1-2014
74 1431
1
41
0
4
0
19
1495
4
79
1 144
0 118
262
80
1836
26

resultaat
2013
92.929

begroting
2013
60.000
3.000
63.000

resultaat
2013
81.669
1.995
83.663

begroting
2014
60.000
2.000
62.000

Lasten
Onderzoek & Ontwikkeling

69.650

75.862

105.640

Resultaat:
Toename 2013:

-6.650

7.801

-43.640

Baten
Giften
Rente
Subtotaal:

Het resultaat 2013 is toegevoegd aan het Willy Schilthuis Fonds.
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Verkiezing
bestuursleden

Voorstel lidmaatschappen
& contributie

Piet van IJzendoorn, voorzitter
Het Demeter plein op de Biovak - dat inmiddels een vast begrip is geworden op
deze beurs - had zonder de praktische en
doortastende inzet van Ruud Hendriks niet
bestaan. Het is een van de voorbeelden van
zijn werkzaamheid als bestuurslid. Ruud
maakt dit jaar zijn tweede termijn van drie
jaar vol. Hij treed nu af als bestuurslid. We
willen hem hartelijk bedanken.
Derk Klein Bramel, Maria van Boxtel en
Eline van den Muijsenberg werken al enige
tijd als aspirant-bestuurslid in het bestuur
mee, elk met hun eigen aandachtsgebied. Het
bestuur stelt aan de Algemene ledenvergadering voor hen als bestuurslid te benoemen.

Luc Ambagts, bureaumedewerker
De BD-Vereniging heeft uitsluitend natuurlijke personen als lid. Momenteel zijn er vijf
verschillende vormen van lidmaatschap:
Lid, Jeugd-lid, Uitgebreid-lid, Beroeps-lid,
Gekoppeld-Beroeps-lid. Aan de categorie
Uitgebreid-lid wordt feitelijk geen inhoud
meer gegeven. Vanuit hun eigen activiteit
in of rond de landbouw zouden veel uitgebreid-leden in aanmerking komen voor het
beroepslidmaatschap. Van het beroepslid-

Derk Klein Bramel werkt als zelfstandig coach
voor personen en organisaties. Als coördinator van de landbouwsectie onderhoudt hij het
contact met de Antroposofische Vereniging.
Maria van Boxtel werkt als adviseur en projectleider bij Land&Co. Binnen het bestuur
werkt zij aan oplossingen voor bedrijfsopvolging en aan het opbouwen en vasthouden
van werkervaring in de hele BD-beweging.
Eline van den Muijsenberg gaat (als oud
Warmonderhoffer) Theologie studeren in
Nijmegen, met enkele keuzevakken in Wageningen. Binnen het bestuur is zij actief
met o.a. de jongerenafdeling BD-jong.

maatschap wordt vooral gebruik gemaakt
door boeren en tuinders. In mindere mate
zijn mensen uit het onderzoek, de handel
en verwerking nu beroepslid. Het beroepslidmaatschap is er voor iedereen die zich
vanuit het werk verbonden voelt met de
biologisch-dynamische landbouw.
Bij het (gekoppeld)beroepslidmaatschap betaalt de één meer contributie dan de ander.

Huidige situatie
Categorie
Lid
Jeugdlid
Beroepslid

Contributie
40
20
200

Gekoppeldberoepslid
Uitgebreid lid

40
60

Omschrijving
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten,
ontvangen de publicaties van de vereniging, kunnen
deelnemen aan BD-beroepsontwikkeling en kunnen
hun initiatieven via de vereniging bekend maken
Zelfde als beroepslid. Reductie op de contributie als
tweede (of volgende) lid van hetzelfde bedrijf
Zelfde als Lid. Ontvangen in principe dezelfde informatie als de beroepsleden

Voorstel lidmaatschappen vanaf 2015
Categorie
Lid
Jeugdlid
Beroepslid

Contributie
40
20
100

Omschrijving
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten
Ontvangen DP en uitnodigingen voor bijeenkomsten,
ontvangen de publicaties van de vereniging, kunnen
deelnemen aan BD-beroepsontwikkeling en kunnen
hun initiatieven via de vereniging bekend maken
12 BD-Vereniging
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Voorstel
Huishoudelijk Reglement
Dat veroorzaakt een ongelijkheid tussen de
mensen van één bedrijf. Het gekoppelde beroepslidmaatschap versterkt het gevoel dat
het lidmaatschap via het bedrijf loopt, terwijl we een vereniging van mensen zijn.
Het bestuur wil de lidmaatschappen graag
overzichtelijker maken en alle mensen die
via hun werk verbonden zijn met de BDbeweging uitnodigen zich aan te sluiten
als beroepslid. Dit leidt tot het voorstel het
uitgebreid lidmaatschap en het gekoppeld
beroepslidmaatschap af te schaffen en de
contributie voor het beroepslidmaatschap
te verlagen tot € 100,- per persoon per jaar.
(De verwachting is dat de totale contributieinkomsten daarbij ongeveer gelijk blijven.)

Leden die in het buitenland wonen betalen een toeslag op de contributie wegens de extra kosten voor toezending
van het ledenblad. Voor alle categorieën bestaat de mogelijkheid reductie
van de contributie aan te vragen als de
eigen financiële middelen niet toereikend zijn.

Luc Ambagts, bureaumedewerker
Volgens de statuten van de vereniging dient
de wijze van kandidaatstelling van bestuursleden in het Huishoudelijk Reglement
beschreven te staan. Het huidige huishoudelijke reglement dateert nog uit de tijd dat
de BD-Vereniging ook de verantwoordelijkheid over het Demeter merk had. De kandidaatstelling van de bestuursleden is daarin
niet geregeld.

Het bestuur van de BD-Vereniging stelt voor
het Huishoudelijk Reglement te beperken
tot de beschrijving van de werkwijze van het
Willy Schilthuis Fonds en de kandidaatstelling van de bestuursleden. Daarmee vraagt
het bestuur aan de ledenvergadering de
tekst van het Huishoudelijk Reglement als
volgt vast te stellen:

Huishoudelijk Reglement
De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
(BD-Vereniging) is een vereniging van mensen die ieder naar eigen
mogelijkheden en op eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling van
biologisch-dynamische landbouw.
In aanvulling op hetgeen in de statuten bepaald is behandelt dit
Huishoudelijk Reglement de volgende onderwerpen:
1 Willy Schilthuis Fonds
2 Kandidaatstelling bestuursleden
-----------------------------------------------------------> lees verder
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1 Willy Schilthuis Fonds
De BD-Vereniging ontvangt regelmatig verzoeken tot ondersteuning
van een activiteit of project. De gevraagde ondersteuning bestaat
meestal uit een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt gegeven uit
het Willy Schilthuis Fonds, dat deel uitmaakt van de financiële huishouding van de BD-Vereniging. De ondersteuning kan ook bestaan
uit advies, het leggen van contacten, inzet van mensen of andere
middelen vanuit de BD-Vereniging. Zowel korte, eenmalige activiteiten als langere, omvangrijke projecten worden in deze beschrijving
‘projecten’ genoemd.
Uitgangspunt is om initiatieven te ondersteunen die mensen nemen
met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Aanvragen voor persoonlijke kosten voor studie of
levensonderhoud, of aanvragen voor financiële ondersteuning van individuele instellingen of bedrijven, worden meestal niet gehonoreerd.
Het digitaal indienen van de projectaanvraag bespoedigt het behandelen daarvan. De BD-Vereniging streeft er naar binnen een maand op
een projectaanvraag te reageren. Aanvragen kunnen ingediend worden
bij een van de bestuursleden of bij het bureau van de BD-Vereniging.
Behandeling projectaanvragen:
Een projectaanvraag komt binnen bij het bureau van de BD-Vereniging. Een aanvraag bevat in ieder geval:
• De naam van de aanvrager;
• Beschrijving van de activiteit of het project;
• Een begroting van de inkomsten en de uitgaven;
• Een omschrijving van de bijdrage die van de BD-Vereniging gevraagd wordt;
• Een omschrijving van de bijdrage die met het project aan de BDVereniging gegeven wordt, of hoe leden betrokken worden in het
project;
• Een omschrijving hoe van het project verslag wordt gedaan.

Een medewerker (bureaumedewerker of bestuurslid) controleert of
de voor behandeling vereiste gegevens beschikbaar zijn. Zo niet, dan
neemt hij/zij contact op met de aanvrager om de gegevens te laten
aanvullen.
De medewerker formuleert vervolgens in samenspraak met één van
de bestuursleden een concreet voorstel aan de overige bestuursleden
over de aanvraag. Enkele mogelijkheden daarvoor zijn:
... de aanvraag te honoreren;
... de aanvraag gedeeltelijk te honoreren;
... de aanvraag (in overleg met de aanvrager) gewijzigd te honoreren.
Dit voorstel wordt aan het bestuur voorgelegd met de vraag of iemand tegen het voorstel bezwaar heeft. Daarbij wordt een termijn
genoemd (minimaal een week) waarbinnen dat bezwaar kenbaar gemaakt kan worden.
Indien binnen de gestelde termijn niemand bezwaar maakt (of als
alle bestuursleden te kennen geven geen bezwaar te hebben) is het
voorstel aangenomen. De medewerker stelt de aanvrager daarvan op
de hoogte en maakt daarbij afspraken over de verslaglegging van het
project en de wijze waarop de ondersteuning vanuit de BD-Vereniging plaats zal vinden.
Indien iemand wel bezwaar maakt onderzoekt de medewerker met
degene die bezwaar maakt - samen met het eerder betrokken bestuurslid - wat er aan het bezwaar gedaan kan worden.
• Wordt voor het bezwaar een oplossing gevonden, dan wordt het
voorstel alsnog aangenomen.
• Leidt de oplossing tot aanpassingen in het voorstel dan wordt het
opnieuw voorgelegd.
• Wordt er geen oplossing gevonden, dan wordt het voorstel - en
daarmee de aanvraag - afgewezen.
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colofon
2 Kandidaatstelling bestuursleden
Volgens de statuten worden bestuursleden door de Algemene ledenvergadering benoemd. Een bestuurslid kan drie jaar deel uit maken
van het bestuur. Deze termijn kan één keer worden verlengd. Het
bestuur houdt een rooster van aftreden bij.
Bestuur of leden kunnen leden van de vereniging voordragen als
bestuurslid. Voordracht geschiedt door mondelinge of schriftelijke
mededeling aan het bestuur, ten laatste op de dag voor de Algemene ledenvergadering. Het bestuur deelt op de Algemene ledenvergadering mee wie als bestuurslid zijn voorgedragen en regelt
de bestuursverkiezing in overeenstemming met wat daarover in de
statuten bepaald is.
Om de continuïteit van het bestuur te bevorderen is de volgende werkwijze ontwikkeld: Een lid dat in het bestuur wil gaan werken voor de
vereniging – of overweegt dat te gaan doen - neemt daartoe contact
op met het bestuur. Daarop wordt het lid uitgenodigd drie keer mee
te doen in de bestuursvergadering. Na de derde keer wordt in overleg
vastgesteld of van weerszijden de samenwerking zinvol wordt gevonden. Is dat het geval, dan treedt het lid als aspirant-bestuurslid toe
tot het bestuur. Dat betekent dat het bestuur het lid als gelijkwaardig met de andere bestuursleden in het bestuur laat werken. Bij de
eerstvolgende Algemene ledenvergadering is het aspirant-bestuurslid
op voordracht van het bestuur benoembaar als bestuurslid. Dit wordt
bij de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering gemeld. Wordt
hij/zij door de Algemene ledenvergadering benoemd, dan gaat ook de
termijn van drie jaar in. Wordt in het overleg de samenwerking niet
wederzijds als zinvol beoordeeld, dan doet het lid niet langer mee
met de bestuursvergaderingen. De mogelijkheid blijft open dat het
betreffende lid bij de Algemene ledenvergadering toch door andere
leden voorgedragen wordt als bestuurslid.
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Jaarverslag en
uitnodiging Algemene
ledenvergadering 2014 van
de Vereniging voor
Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding
Wisentweg 12
8251 PC Dronten
www.bdvereniging.nl
info@bdvereniging.nl
0321 315937

De BD-Vereniging werkt aan
de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw
en voeding door ontmoetingen,
scholing, onderzoek en publicaties. Ze werkt samen met o.a.
Stichting Demeter, Stichting
Grondbeheer
BD-landbouw,
Stichting Warmonderhof en de
Antroposofische Vereniging in
Nederland.
Bestuur Piet van IJzendoorn
(voorzitter), Ruud Hendriks, Maria van Boxtel (aspirant-lid), Derk Klein Bramel
(aspirant-lid), Eline van den
Muijsenberg (aspirant-lid).
Bureau Luc Ambagts (organisatie en projecten), Bram
Gordijn (secretariaat en boekhouding).

Schenkingen en legaten De
inkomsten van de vereniging
bestaan uit de contributies
van leden. Daarnaast ontvangt
ze jaarlijks uw warme giften.
De BD-Vereniging is erkend
als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) Legaten zijn
geheel vrij van successierecht.
Schenkingen zijn vrijgesteld
van schenkingsrecht. Wilt u
meer informatie, neemt u dan
contact op met het bureau.

Vormgeving
Gerda Peters, Fingerprint
Fotografie
Rinske Bijl e.a.

14 juni

Biologisch-dynamisch
verbinden en verbreden
Algemene ledenvergadering
Winkelweg 21, 3896 LH
Zeewolde
21 en 22 juni

Lekker naar de boer
Open dagen op veel biologische en biologisch-dynamische
bedrijven (in samenwerking
met Bionext). Kijk voor meer
informatie en voor een bedrijf
bij u in de buurt op
www.lekkernaardeboer.nl
18 september

Ontmoeten en inspireren
Congres over BD-landbouw
georganiseerd door Stichting
Demeter en de BD-Vereniging
met als achtergrond de expositie Alchemie van het alledaagse
in de Kunsthal in Rotterdam
over het werk van Rudolf Steiner. Meer informatie binnenkort op www.bdvereniging.nl.

Oktober

ToekomstZaaien!
BD-bedrijven nodigen u uit om
met elkaar graan te zaaien op
een akker. Zo geven boeren en
burgers uitdrukking aan hun
zorg voor goed zaadgoed (in
samenwerking met Stichting
Demeter en Stichting Zaadgoed). Zie voor het programma
www.toekomstzaaien.nl.
Maandelijks

Excursie
Bedrijfsindividualiteit
Elke maand (behalve in augustus) organiseert de BDVereniging een excursie naar
een biologisch-dynamisch
werkend bedrijf met het thema
bedrijfsindividualiteit. Kijk voor
het actuele programma op
www.bdvereniging.nl.
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