Biologisch-dynamisch
verbinden en verbreden

Algemene ledenvergadering 2015

Weet je deel van
een groter geheel

Samenwerking

Begin april sprak ik met mensen van Dansen met Gehoornde Dames en van Down2Earth. "Wat is Dansen
met Gehoornde Dames meer dan een promotiefilm
voor Remeker kaas?" "Bij Down2Earth verwacht ik een
gestructureerde organisatie, maar die is er dus niet?"
Dat waren twee ontnuchterende opvattingen in het
begin van het gesprek.
Stichting Dansen met Gehoornde Dames is een
organisatie die veranderingen naar duurzaamheid ondersteunt - voor ambtenaren van het ministerie van
economische zaken tot klanten van de Estafettewinkel
in Zutphen. Het begon met een door de BD-Vereniging meegefinancierde film. "In die film zie je twee
mensen die hard werken aan een door henzelf gesteld
ideaal en daar succes in hebben. Dat inspireert." aldus
Herman-Jan Stroes, voorzitter van de stichting.
De mensen die zich aansluiten bij Stichting
Down2Earth leggen contact met wetenschappers en
journalisten, met boeren en boerenorganisaties en
met veel gewone mensen. "Eet de bodem gezond, daar
gaat het om," vertelt Jan Diek van Mansvelt, betrokken vanaf het eerste begin. "Achter elk schap in de
winkel staat een boer. Achter het ene product staat
bodemvruchtbaarheid. Achter het andere staat uitputting en erosie. Je bepaalt met jouw keuze wat er
gebeurt." Het is een groeiende groep mensen die met
elkaar samenwerken. Met de BD-Vereniging organiseerden ze de startbijeenkomst voor het Jaar van de
Bodem.
Het werd een verrassend gesprek over hoe we
elkaar kunnen versterken. 		
Luc Ambagts,
beleidsmedewerker BD-Vereniging

Ledenvergadering
Jaarverslag
Financieel jaarverslag
Agenda
Colofon

3
4
12
15
15

Wanneer: zaterdag 20 juni
Tijd:
10.00-16.00 uur
Waar:
Kraaybeekerhof
Diederichslaan 25a
3971 PA Driebergen
Programma
10.00-10.30
10.30-12.00

12.00-12.30
12.30-16.00

Ontvangst met koffie & thee
Weet je deel van
een groter geheel:
Presentaties van Kraaybeekerhof,
Stichting Grondbeheer en
BD-Vereniging
(inclusief formeel gedeelte
Algemene ledenvergadering)
Lunch
Carrousel van workshops
De workshops duren ongeveer
drie kwartier en vinden verspreid
over het terrein plaats. Bij aankomst krijgt u een overzicht van
tijd en plaats. Ook rondleidingen
over het terrein zijn onderdeel
van de workshops. U kunt uw
keuze ter plekke maken. Zie ook
bdvereniging.nl
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Weet je deel van
een groter geheel
Algemene ledenvergadering 2015
Graag nodigen we u uit voor onze
Algemene Ledenvergadering op zaterdag
20 juni op Landgoed Kraaybeekerhof in
Driebergen. Als vanouds organiseren we onze
ledenvergadering samen met de donateursdag
van Stichting Grondbeheer. Nieuw is dat ook
Kraaybeekerhof als academie, restaurant en
landgoed, medeorganisator is.
We zijn een onderdeel van 'Lekker naar de
Boer', de open dagen biologische landbouw.
Tegelijkertijd leveren we daar zelf een bijdrage aan. Die dubbele verhouding weerspiegelt de plek die we allemaal als lid van
de BD-Vereniging innemen. We zijn lid van
de vereniging en juist daardoor bepalen we
waar de vereniging uit bestaat en wat ze
doet. Daarom is er op deze dag niet alleen
gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken
met de biologisch-dynamische landbouw op
deze plek, maar ook om aan vraagstukken
rond uw eigen initiatieven te werken. Wilt u
een initiatief ter sprake brengen, neem dan
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contact op met Luc Ambagts (06 48017828,
luc@bdvereniging.nl). Hij zal met u overleggen op welke plaats in het programma dat
het beste past.
De Algemene ledenvergadering heeft ook een
formele kant. Graag leggen we de leden dit
jaarverslag ter goedkeuring voor - inclusief
het financieel verslag en de begroting. Er
zijn geen veranderingen in de samenstelling
van het bestuur. We worden graag gewezen
op nieuwe kandidaten die een plaats in het
bestuur willen innemen.
Kraaybeekerhof begon meer dan 35 jaar
geleden als studiecentrum voor biologischdynamische landbouw. Na ups en downs
is het de laatste jaren omgevormd tot een
vitaal landgoed waar natuur en gastronomie
elkaar ontmoeten en waar mensen dagelijks
geïnspireerd raken door een cursus of
opleiding. De praktische kant is met de
groente-, kruiden- en bijentuin volop
aanwezig. Stichting Grondbeheer heeft zich in

2010 bijzonder ingespannen om het landgoed
voor de bd-landbouw veilig te stellen. Op die
manier is Kraaybeekerhof een beetje van ons
allemaal. Het is een enthousiasmerende plek
om samen te komen.
De kosten voor deze dag, inclusief de
workshops, worden door de drie organisatoren
gezamenlijk gedragen. Een eenvoudige
lunch wordt u na het ochtendprogramma
aangeboden. 's Middags kunt u tegen
inlevering van de bon in deze uitnodiging
iets te drinken krijgen met een versnapering.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt zich voor deze dag aanmelden via de
website bdvereniging.nl, of telefonisch via
06-48017828.
We verheugen ons op uw deelname!

Piet van IJzendoorn,
voorzitter BD-Vereniging

BD-Vereniging 2014 in woord &
Bijen op de
Biovak 2014
“Mijn bijenvolken zijn een eenheid,
een ‘individu’, dat uit een veelheid
van bijen bestaat en op ingenieuze
wijze georganiseerd is,” vertelt
Wim van Grasstek op BioVak 2014.
Wim van Grasstek is biologischdynamisch imker, bouwt bijenkasten en geeft cursussen en lezingen.
Wim is daar – al ruim 30 jaar – zó
bevlogen mee bezig, dat hij niet
alleen een schat aan kennis over
bijen heeft vergaard, maar er ook
op een betoverende manier over
kan vertellen. Op de BioVak 2014
kon hij dus niet ontbreken op het
Demeterplein tussen andere initiatiefnemers, die vertelden over preparaten, fokkerij, bodem of scholing. Wim: “Mijn rol als imker is
niet om bijen te houden en sturen,
maar om ze te observeren en zo
goed mogelijk te begeleiden. Laat
ze hun natuurlijke gedrag en driften volgen. Maar observeer goed
zodat je kan inschatten wanneer je
volken ondersteuning nodig hebben. In periodes van grote droogte
bijvoorbeeld, wanneer er nauwelijks nectar is. Of tijdens strenge
winters, als de bijen bij voorkeur
overwinteren op zoveel mogelijk
eigen honing."
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beeld
De BD-Vereniging maakte het mogelijk dat de wereldberoemde wetenschapper, auteur, en activiste Vandana Shiva op het
Voedsel Anders Congres sprak. "In een nieuw voedselsysteem
staan democratische processen centraal en vrij onbevooroordeeld onderzoek. Daar bestaat vrijheid voor boeren om zaden
te bezitten, te ontwikkelen en te bewaren."

Jaar
van de
Bodem

Voedsel
Anders
Congres

Dit is een goede plek voor wonderen.
Wij zagen hier ooit de creatie
van bodem uit water
voor een nieuwe generatie.
Maar nu gebeurt overal het omgekeerde.
De bodem zakt weg onder onze voeten.
En daar praten wij veel over.
Praten zijn we goed in.
We zijn goed in kennis nemen van.
Maar vandaag zijn we hier voor een beslissing:
wat ga IK met de bodem doen.
(Uit: Alexis de Roode, Wonderen van Grond, een poëtisch
verslag van de Kick-off Jaar van de Bodem)
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BD-Vereniging 2014 in woord &
CSA
Conferentie:
groei bedrijven
met jonge
boeren

De nevel en de vrieskou geven
een mooi, verstild landschap op
een vroege zondagochtend in
december. Aan de rand van SintAmandsberg – op de grens tussen
de huizen en het platteland- ligt
Het Wijveld. Op deze zelfpluktuin
zijn enkele klanten, of eigenlijk leden, al rustig bezig hun groenten
te oogsten. Want Het Wijveld van
tuinders Michiel van Poucke en
Marie Stevens is ook van de leden:
het is een Community Supported
Agriculture bedrijf. Leden betalen
hun groenten vooruit en delen in
het oogstrisico met de tuinders.
De ruim 100 vooral jonge boeren,
tuinders en betrokken burgers die
deelnemen aan de conferentie
over deze bijzondere vorm van
landbouw lopen enthousiast over
de tuin, ruiken en woelen in de
mulchhoop waar de wintergroenten in een ton bewaard worden
en voelen aan de machines langs
het veld. Tuinder Michiel van
Poucke vertelt over de teelt en
over samenwerking met zijn 350
leden. Hoe weten de leden wat ze
moeten oogsten? “In het seizoen
krijgen de klanten op vrijdag een
mailtje met de nieuwe dingen die
te oogsten zijn. Alle teeltbedden
zijn genummerd en in de mail is
aangegeven waar een groente

staat.” Ook met vlaggetjes in verschillende kleuren naast de teeltbedden wordt aangegeven wat
te oogsten is. “Een groene vlag is
oogsten mag.”
De excursie naar Het Wijveld en
kasteeltbedrijf Rawijs is een welkome afwisseling. Op zaterdag 13
december 2014 zaten de deelnemers aan de CSA conferentie namelijk de hele dag binnen. Maar
ook daar, in Eetcafe ’t Toreke in
Gent, wisselden ze enthousiast
ervaringen uit. Ze deelden met
elkaar hun teeltplanning, hun
ervaringen met samenwerking of
fondsenwerving, met ledenwerving en communicatie, netwerken
en de essentie van CSA. Onderzoeker Dave Buchan vertelt gedetailleerd over de bodem en het
bodemleven. De CSA conferentie als jaarlijkse ontmoeting zet
jonge boeren en tuinders aan om
te starten met steun van klanten:
in Vlaanderen de laatste 7 jaar
zo’n 25 bedrijven, in Nederland
nu ook zo’n 20. Met onderlinge
tuinders-netwerken, bijvoorbeeld
www.csa-netwerk.be. In december 2015 het vervolg: welkom in
Haarlem. Kijk voor het volledige
verslag van de CSA Conferentie op
bdvereniging.nl
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2014

beeld
Activiteiten
BD-Vereniging

11, 12 jan
11 jan
21, 22 jan
13 feb
15 feb
26 feb

CSA-Pergola Conferentie, Venlo
Bodemstudiedag, Zeewolde
Demeterplein op de Biovak, Zwolle
Excursie 't Hof Eindelienge, Ritthem
Bodemstudiedag, Oostkappelle
Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de
landbouw, Merksplas
13 mrt
Excursie Stadshoeve, Zunderdorp
15 mrt
Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de
landbouw, Dronten
21-23 mrt Jongerenweekend BD-jong, Brabant
21, 22 feb Voedsel Anders Conferentie,
Wageningen
10 apr
Excursie Tuinderij Croy, Aarle-Rixtel
14 juni
Verbinden en verbreden, Zeewolde
Zomer
Boergondische Feestmalen, diverse
plaatsen en data
7 sep
Open Dag Warmonderhof, Dronten
18 sept
Inspiratiedag Congres van BDVereniging, Stichting Demeter en
Warmonderhof, Kunsthal Rotterdam
28 sep
Boerenpicknick De Kromme Lepel,
Bergen op Zoom
9 okt
Excursie De Wederkerigheid,
Driebergen
okt
ToekomstZaaien, diverse plaatsen en
data
7 nov
Kick-off Jaar van de Bodem,
Zeewolde
13 nov
Excursie Deeli Fruits & Honey,
Ophemert
13, 14 dec CSA-Pergola-conferentie, Gent
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BD-Jong
Weekend
"We waren allemaal op verschillende manieren nogal
onder de indruk van Arjan
Swinkels, die fulltime werkt
op kantoor en daarvoor en
daarna waterbuffels melkt.
En dat terwijl de buffels keer
op keer het melkstel eraf
trappen omdat ze nog niet
zo op braafheid geselecteerd
zijn.....! En ook een beetje van
hoe moe hij eruit zag, maar
dat was denk ik een projectie
van hoe wij ons toen voelden
aan het einde van het BDJong Weekend ;)"
Klarien Klingen

BD-Vereniging 2014 in woord &

Dansen met
Gehoornde Dames
"Op 18 september vierden we ons Transitiefeest 0.0
omdat de film helemaal af was en we een nieuwe fase
ingingen. Vertoning van ons bijzondere verhaal, over de
zoektocht van een boer en boerin, was vanaf dat moment ook in bioscopen en filmhuizen mogelijk. De stichting startte diverse experimenten en pilots. Een lappendeken van proeftuintjes, op zoek naar impulsen voor
duurzame transitie. Een van de eerste impulsen kwam
van Oikos, de Vlaamse sociaalecologische denktank. Zij
nodigde Dansen met Gehoornde Dames uit naar Gent
om de film te vertonen en een paneldebat te voeren. De
zaal was geheel uitverkocht. In het panel zaten naast
ons Renaat Devreese van Geitenboerderij ’t Reigershof,
Koen D’Hoore van Landwijzer en Esmeralda Borgo van
Bioforum."
Herman-Jan Stroes
dansenmetgehoorndedames.nl

"Degene die moeten, die moeten
ook en degenen die willen die
mogen niet. Hier is er een mogelijkheid voor degenen die willen," zegt tuinder Florian Reyer.
FutureFarmers filmde een kort
portret van hem en zijn werk op
Hofgemeinschaft Heggelbach.
Een boerderij waar zes gezinnen, werknemers en stagiaires
een inkomen verdienen. Futere
farmers (Joris van der Kamp
en Juliane Haufe) inspireert de
nieuwe generatie duurzame
landbouwers met verhalen van
jonge boeren die erin geslaagd
zijn innovatieve, levenskrachtige, duurzame initiatieven op te
zetten. Al twaalf films zijn op de
website te zien.
future-farmers.net

FutureFarmers
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beeld

J A A R V E R S L A G
2 0 1 4
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Landgilde verbindt mensen
die willen werken in de
biologische landbouw
Zorgtuinders Ben Eskes en Anna Jooss van Tuin de Es uit Haaren
zochten opvolgers. Ben vertelt: “Iedereen zat mij achter de broek:
kinderen, mijn landbouw-studerend nichtje, klanten. Jullie regelen
toch wel opvolgers? Ik was er lichamelijk aan toe. En ook mijn
levenspartner Anna, die de zorgtak draait, ziet uit naar meer rust.
Voor ons is het wezenlijk dat de goede biologische grond blijft,
dat het ecosysteem van de tuin doorgaat en dat het eigene van
onze parktuin als rustplek voor de mens voelbaar blijft. Maar hoe
begin je aan opvolging?” Mede via Landgilde vonden Ben en Anna
het echtpaar Bart Pijnenburg en Daniella de Winter, die nu een
jaar meewerken en Tuin de Es overnemen. Burgers kunnen met
'porties' participeren in de overname. Zie: tuindees.nl
De BD-Vereniging nam samen met Warmonderhof en enkele biologische adviseurs het initiatief voor Landgilde. Via de website en
door persoonlijke gesprekken verbinden we mensen met elkaar.
Mensen die graag willen werken, leren én ondernemen in de biologische en biologisch-dynamische landbouw. In 2014 zochten
niet alleen oudere boeren een opvolger, maar zetten ook steeds
meer jongeren een advertentie voor een leerzame werkplek.
landgilde.nl
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2014

BD-Vereniging 2014 in woord &

Alchemie van
het Alledaagse
“We moeten de aarde als onze bruid of
bruidegom beschouwen en haar met
liefde, aandacht en respect behandelen.
Om dat te kunnen moeten we in de
eerste plaats aan onze innerlijke scholing
werken.” Dit was de kern van het betoog
dat Michiel Rietveld hield voor ruim 160
deelnemers op de Inspiratiedag Alchemie
van het Alledaagse op 18 september in
de Kunsthal, Rotterdam.

Samenwerkingsprojecten

• Louis Bolk Instituut - Studiedag over fosfaat
in de bodem
• De Korenbloem - Jaarvergadering
BD-Vereniging
• Down2Earth - Kick-off Jaar van de Bodem
• Future farmers - Filmproject
• CSA-netwerk - CSA Pergola Conferentie
• Landbouwsektie Dornach - Conferentie De
bijen, scheppers van relaties
• School De Hofakker- Startsubsidie
• Stichting Biologische Veeverbetering - Dubbeldoelkippen
• Stichting Dansen met Gehoornde Dames Filmproject
• Stichting Demeter - Toekomst zaaien, Biovak,
Congres, Demeter Monitor
• Stichting Grondbeheer - Donateursdag, Jaarvergadering BD-Vereniging, Boerenpicknick
• Stichting Platform Aarde Boer Consument Voedsel Anders Conferentie
• Vereniging Natuurvoedingskundigen - Jaarvergadering VNVK
• Warmonderhof - Open Dag, Biovak, Avondklas, Demeter Monitor
• Tal van boeren en begeleiders BD-beroepsontwikkeling
• Tal van jongeren - BD-jong
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beeld
Iedereen mag meedoen met het inzaaien
van een graanakker. Dat is het uitgangspunt bij ToekomstZaaien! dat in 2014 voor
de derde keer en op een tiental bedrijven
plaatsvond. Twee deelnemers vertellen:
"We zaaiden op een akker die aan een wandelpad gelegen is. Wandelaars en andere
recreanten die langskwamen waren erg
geïnteresseerd in hetgeen wij aan het doen
waren. Sommigen zijn zelfs mee gaan zaaien! Dit vond ik een erg leuke bijkomstigheid
van de dag. Ik hoop dat de zaaiactiviteit een
indruk heeft achterlaten bij de recreanten,
zodat het hen bij zal blijven."
"Het is elke keer een feestelijke gebeurtenis
waarbij ik me verbonden voel met de aarde,
met de boer, met de gewassen en met ‹ons
dagelijks brood› (letterlijk en figuurlijk). Het
doet goed te beseffen dat in meerdere landen gelijkgestemden zo uiting geven aan
hun verlangen goed te doen voor de aarde.
Dit in feite oeroude ritueel, gezamenlijk
uitgevoerd, sterkt me in het besef deel uit
te maken van een groter geheel en van een
bredere beweging. Het sluimert al een tijdje,
maar nu weet ik het zeker. Ik word lid van
de BD-Vereniging. Dank voor deze mooie
middag."

ToekomstZaaien!
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Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
Maria van Boxtel, penningmeester
BD-Vereniging en Bram Gordijn,
bureaumedewerker

De vereniging is een levendige organisatie
en geeft jaarlijks meer uit dan er aan vaste
inkomsten via de contributie binnen komt.
Dit kan doordat we ook regelmatig giften
en nalatenschappen ontvangen, waarvoor
wij zeer dankbaar zijn. Met deze giften en
nalatenschappen financieren we onderzoek
en ontwikkeling (O&O). Een deel van de
vaste lasten voor medewerkers, huisvesting
en kantoor worden doorberekend aan O&O,
omdat ook deze medewerkers zich inzetten
voor onderzoek en ontwikkeling. Een inschatting van de verdeling van de uren over
het verenigingswerk en de ontwikkelingsgerichte activiteiten vormt de basis voor het
doorberekenen.
Om alle inzet van de vereniging inzichtelijk
te maken, geven we hieronder een financieel jaarverslag in twee delen. Het eerste
deel is een volledig exploitatieoverzicht van
de vereniging. Daarna volgt een toerekening
van alle activiteiten naar Verenigingssecretariaat, Dynamisch Perspectief en Onderzoek en Ontwikkeling.

Baten

Begroting 2015

De inkomsten uit preparaten zijn in 2014 uit
de exploitatie van de BD vereniging weggevallen, omdat de preparaten voortaan worden verkocht via het bedrijf van Gineke de
Graaf. De giften en nalatenschappen zijn in
2014 hoger dan gemiddeld uitgevallen.

De inkomsten van de vereniging bestaan
uit jaarlijkse contributies, in mindere mate
advertenties en verkoop. Daarnaast zijn een
belangrijke bron van inkomsten de giften en
nalatenschappen. De giften dalen licht ten
opzichte van voorgaande jaren. De nalatenschappen zijn de afgelopen jaren gestegen.
Dat komt vooral omdat we enkele zeer grote
nalatenschappen mochten ontvangen. In
2014 is een aanzienlijke nalatenschap van
100.000 beschikbaar gekomen.

Lasten
De medewerkerskosten zijn ietsje hoger dan
begroot, door uitbreiding van de aanstelling
van Luc Ambagts per 1 september.
We besteden veel zorg en aandacht – en dus
ook kosten – aan Dynamisch Perspectief. De
speciale uitgave over de bodem in 2014 is
goed gewaardeerd en verkocht. Dynamisch
Perspectief is een belangrijke verbindende
schakel binnen de vereniging.
Aan onderzoek en ontwikkeling is minder uitgegeven dan begroot. De steun aan externe
projecten was conform begroting en hoger
dan voorgaande jaren, met name ook door de
steun aan de aansprekende film ‘Dansen met
Gehoornde Dames’. Voor BD-beroepsontwikkeling is minder uitgegeven dan begroot.

Giften en nalatenschappen besteden we
aan onderzoek en ontwikkeling. Het bestuur
zoekt hierbij naar een evenwicht: het geld
besteden waarvoor het is gedoneerd, in een
tempo zodat ook in een jaar met weinig
ontvangsten aanvragen voor onderzoek en
ontwikkeling kunnen worden gehonoreerd.
De begroting van 2015 heeft een tekort van
€ 47.000. Dat komt doordat we naast de
basisexploitatie ook in onderzoek en ontwikkeling willen blijven investeren. We te-
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J A A R V E R S L A G
Exploitatie
Baten
Contributies
Voorziening dubieuze debiteuren
Giften / nalatenschappen
Advertenties, DP's en boekenverkoop
Verkoop preparaten
Rente
Baten totaal

resultaat
2013

begroting
2014

92.929

95.000

81.669
8.592
9.737
1.995
194.922

resultaat
2014

begroting
2015

60.000
6.000
0
2.000
163.000

95.916
-3.000
107.424
8.649
0
2.430
211.419

95.000
60.000
7.000
0
2.000
16.4000

Lasten
Personeelskosten (in loondienst)
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuur / beheer / accountant
Projecten "Public Relation"
Subtotaal "basis"
Dynamisch Perspectief
Onderzoek en Ontwikkeling:
BD-beroepsontwikkeling
Steun aan externe projecten
Boekprojecten
Winterconferentie
BD-jong
Overig
Lasten totaal

61.589
6.700
9.915
8.941
5.384
92.529
47.819

62.254
6.900
10.000
9.500
6.500
95.154
51.246

63.898
6.856
7.468
11.957
10.593
100.772
49.300

69.500
4.000
8.000
10.000
10.000
101.500
50.000

16.814
9.800
10.376
4.328
515
7.194
189.375

20.000
26.000
13.000
5.000
500
2.500
213.400

13.596
24.882
10.958
4.481
392
2.094
206.473

20.000
22.000
10.000
4.500
500
2.500
211.000

Resultaat 2014
Baten totaal
Lasten totaal

194.922
189.375

163.000
213.400

211.419
206.473

164.000
211.000

5.547

-50.400

4.946

-47.000

48.793
66.443
74.139
189.375

38.640
69.120
105.640
213.400

35.153
70.135
101.185
206.473

33.506
68.610
108.884
211.000

Resultaat
Lasten toegerekend
Verenigingssecretariaat
Dynamisch Perspectief
Onderzoek en Ontwikkeling
Totaal
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ren daarmee in op de algemene reserve en
op het Willy Schilthuis Fonds. Aan giften
is € 60.000 begroot; inmiddels hebben we
in 2015 een nalatenschap van € 79.200
ontvangen. Daarmee wordt al een deel van
dit tekort opgevangen.
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 die er door mogelijk wordt.
En aan het plezier in films, themanummers
van Dynamisch Perspectief of de bijeenkomsten die we mede steunen. Zoals de
jonge boeren bij de CSA conferentie of het
BD-jong weekend. We zijn daarom iedereen zeer dankbaar 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.

J A A R V E R S L A G
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De huisvestings- en kantoorkosten zijn lager begroot, omdat we het
kantoor op Warmonderhof eind 2014 hebben opgezegd. We zoeken
nog naar een nieuwe invulling van de werkplekken voor de medewerkers en eventueel een vrij toegankelijke plek voor de vereniging.

Resultaat
Het totale resultaat over 2014 is € 4.946 positief. Doorberekend levert de basisexploitatie een tekort op waardoor de algemene reserve
daalt met € 3.724. Naast gebruik van giften en nalatenschappen
willen we dit ook oplossen met het beter innen van de contributies: niet betaalde contributiefacturen worden actief nagebeld. De
verwachting is dat de vereenvoudiging van de lidmaatschapsvormen
voor 2015 ook een verhoging van de inkomsten uit lidmaatschappen

Balans
Activa
Vaste activa
Waarborgen
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
Passiva
W.Schilthuisfonds
Algemene reserve
Crediteuren
Totaal

1-1-2014

5.970
810
14.261
162.859
183.900
112.264
56.346
15.290
183.900

31-12-2014

4.349
810
12.332
166.636
184.128
120.934
52.622
10.571
184.128

oplevert. Daardoor komt de basisexploitatie weer meer in evenwicht.
Door meer interesse te wekken voor het lidmaatschap en voor kleinere giften willen we de inkomensstroom op termijn vergroten. Het
Willy Schilthuis Fonds is in 2014 met € 8.670 toegenomen. In 2015
begroten we een afname van € 47.000.

Balans
De vaste activa zijn in 2014 afgenomen door afschrijvingen op de
inventaris. De liquide middelen zijn toegenomen met circa € 4.000.
Het bedrag aan openstaande vorderingen is verder gedaald dankzij
een actief debiteurenbeleid. Het Willy Schilthuis Fonds is wat toegenomen, de algemene reserve is iets afgenomen.

Ledenaantal

1-1-14

1-1-15

Algemene leden

1431

1469

Leden in Europa

41

39

4

4

19

21

Leden buiten Europa
Leden jeugd-/studententarief
Totaal algemene leden

1495

1533

Uitgebreid leden

79

0

Beroepsleden

144

Gekoppelde beroepsleden

118

Totaal beroepsleden
Totaal

Donateurs

262

290

1836

1823

26

25

14 BD-Vereniging

colofon
Maandelijks

27 juni 2015

Elke maand (behalve in juli
en augustus) organiseert de
BD-Vereniging een excursie
naar een biologisch-dynamisch
werkend bedrijf met het thema
bedrijfsindividualiteit. Zie voor
het actuele programma
bdvereniging.nl

Tegenlicht Meet Up met Ibrahim
Abouleish (Sekem) en euritmievoorstelling O, Earth, Earth in
De Zalen, Riouwstraat 1, Den
Haag.
Zie: sekemvrienden.nl

De werkstijl van het
bedrijf

Dromen van een
gezonde aarde

30 september 2015

Open Weekend
Zonnetuin - Alkmaar

Microkosmos Macro
kosmos - Biodynamische
landbouw tussen hemel
en aarde

Nog één keer is de dynamische
tuin van Guurtje Kieft vrij toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in haar levenswerk: het samenwerken met
de engelenhiërarchieën én de
natuurwezens.
Zie: dezonnetuin.org

BD-Vereniging en Stichting
Demeter organiseren samen dit
congres in Artis, Amsterdam,
met medewerking van Willem
Beekman, Peter Westbroek en
Coen ter Berg.
Zie voor programma en aanmelding bdvereniging.nl

20 juni 2015

8-10 oktober 2015

13, 14 juni 2015

Weet je deel van een
groter geheel
Algemene Ledenvergadering,
Kraaybeekerhof, Driebergen
20 juni 2015

Omgaan met zwermen
Landelijke dag BD-imkeren in
'De ommuurde tuin' in Renkum.
Zie: bdimkers.nl
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Land[wirt]schaft
Waarnemen van het landschap
op een BD-bedrijf, met
kunstzinnige oefeningen en
uitwisseling.
Workshop in Dornach, Zwitserland, voor iedereen die het
landschap bewust vorm wil
geven.
Zie: sektion-landwirtschaft.org

Jaarverslag 2014 en
uitnodiging Algemene
ledenvergadering 2015 van de
Vereniging voor
Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding
www.bdvereniging.nl
info@bdvereniging.nl
Dit jaarverslag is samengesteld
door Luc Ambagts, Maria van
Boxtel en Bram Gordijn.
Vormgeving
Gerda Peters, Fingerprint
Fotografie
Andreas den Boer, Dick
Boschloo, Maria van Boxtel,
Anne Carl, Egle Draugelyte, Joris
van der Kamp, Lenneke Schot
- Biojournaal, Liesbeth Sluiter,
Annelijn Steenbruggen, Gineke
de Graaf, Olaf Kaspers, Ilse
Beurskens–van den Bosch, Ruud
Hendriks e.a.
Vereniging
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 en
de Antroposofische Vereniging

in Nederland. Ze bestaat uit
bijna 300 professionals uit de
biologisch-dynamische landbouw
en ruim 1500 ondersteunende
leden.
Bestuur
Piet van IJzendoorn (voorzitter),
Maria van Boxtel (penningmeester), Derk Klein Bramel (secretaris), Eline van den Muijsenberg
(bd-jong), …. (vacature).
Bureau
Luc Ambagts (organisatie en
projecten), Bram Gordijn (secretariaat en boekhouding).
Leden
Beroepsleden van de BD-Vereniging werken mee aan de ontwikkeling van de landbouw door
de uitoefening van hun beroep
als winkelier, voedingskundige,
onderzoeker, boer of tuinder.
Basisleden ondersteunen met
hun lidmaatschap het werk van
de beroepsleden. Ook zij kunnen
in de BD-Vereniging een actieve rol vervullen door informatie
te verspreiden of deel te nemen
aan activiteiten. Alle leden ontvangen het ledenblad Dynamisch
Perspectief en uitnodigingen
voor alle bijeenkomsten.
Nog geen lid? Meld je aan via
bdvereniging.nl

