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Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes
Staatssecretaris Dijksma gaat er van
uit dat voor de vergroeningspremie extra prestaties geleverd moeten worden
door boeren. Want: Het gaat om de
besteding van publieke middelen. Ze
vindt het niet verstandig als andere
lidstaten soepeler omgaan met de mogelijkheden die Brussel biedt. Ze zegt
geen ’kop’ te zetten uit Europese regels, maar ‘Ik maak wel keuzes uit de
mogelijkheden die Brussel biedt’. En
de boer: die kan kiezen uit de keuzes
die de staatssecretaris heeft gemaakt.
‘Ik wil komen tot een werkbare en tegelijk
ambitieuze invulling die bijdraagt aan de
biodiversiteit,’ verkondigt de staatssecretaris van EZ omstandig in de Tweede Kamer
op 1 juli. Ruimte voor andere maatregelen
uit de EU ‘longlist’ wil ze nauwelijks bieden.
Zo verzet ze zich tegen de wens van de
NAV en een aantal fracties in de Tweede
Kamer om ruimere mogelijkheden te
bieden voor vanggewassen als invulling van
de vergroening. Ze verklaart zich wel bereid
om aaltjesbestrijdende gewassen alsnog op
te nemen in de lijst met vergroeningsopties,
zoals een motie van de ChristenUnie vraagt.
Dijksma zoekt naar mogelijkheden en komt
op dit punt met voorstellen. De NAV is blij

dat ze deze wens van akkerbouwers oppakt.

Landschapselementen
De uitdrukkelijke wens van de NAV en
sommige fracties in de Tweede Kamer om
landschapselementen (o.a. houtwallen, bosjes,
dijken, erfbeplanting en poelen) mee te
laten tellen voor de vergroening is volgens
Dijksma administratief vrijwel niet mogelijk.
Het zou gaan om ca. 800.000 stuks. Slechts
een beperkt aantal hiervan is geregistreerd,
op een deel hiervan is een onderhoudsovereenkomst van toepassing. In de Tweede
Kamer toonde ze enigszins haar goede wil
door de toezegging geleidelijk meer van de
landschapselementen in kaart te willen brengen waarna ze voor de vergroening meegeteld zouden kunnen worden. Ze sprak over
een groeimodel. De NAV stelt voor dat dit
versneld kan worden als akkerbouwers hun
landschapselementen door een gecertificeerde taxateur in kaart laten brengen waarna ze
alsnog meegeteld zouden kunnen worden.

Eiwit
Dijksma lijkt niet te porren voor het opnemen van voererwten en soja als toegestane eiwitgewassen die vallen onder EFA.
In haar stellingname baseert ze zich op een
rapport van WUR waarin bijvoorbeeld soja

ietsje pietsie lager scoort op het punt van
bijdrage aan de biodiversiteit dan andere
eiwitgewassen. De NAV is van mening dat
de onderbouwing van WUR en de staatssecretaris flinterdun is. Wel toegestaan zijn
luzerne, rode klaver, esparcette, rolklaver, lupine en veldbonen als vergroeningsgewassen.

B i j s c h av e n
Dijksma heeft keuzes gemaakt. De Tweede
Kamer maakt het haar niet bijzonder
moeilijk. Voor 1 augustus moet ze haar
voorstellen ter goedkeuring aan Brussel
voorleggen. De duurzaamheidscertificering
(bijv. Veldleeuwerik) moet nog aan het
pakket worden toegevoegd. De komende
weken kan hier en daar nog wat worden
bijgeschaafd. De NAV biedt het ministerie
de helpende hand. O.a. bij de invulling van
het pakket vanggewassen (o.a. de mix van
rode en witte klaver en rietzwenkgras), de
opname van aaltjesbestrijdende gewassen
voor opname als vergroeningsgewas, de
toevoeging van landschapselementen en de
uitbreiding van het pakket eiwitgewassen.

En

de boer kiest

Het moment komt dichterbij dat ook elke
akkerbouwer keuzes moet maken. Dat
hoeft nog niet vandaag of morgen. Het lijkt
echter wel verstandig om
Voorbeeld invullen vergroening 9)
zelf alvast na te denken over
Bedrijfsoppervlakte: 100 ha. / Vergroening 5%: 5 ha
Basispremie per ha: € 270 Vergroeningspremie per ha: € 120
of u mee wilt doen aan de
Equivalentpakket beheerde akkerrand
Onbeheerde
Eiwitgewas
Geen
Hennep
Keuze
Luzerne
Akkerrand
met vanggewas
vergroening
met vanggewas
Vanggewas
Luzerne
Veldbonen
vergroening en zo ja op welOppervlakte
1 ha akkerrand * 1,5
1 ha akkerrand * 1,5
1 ha akkerrand * 1,5
5 ha * 1
7,1 ha veldbonen * 0,7 7,2 ha * 0,7 16,7 ha hennep * 0,3
ke wijze u de vergroening
en
1 ha sloot * 2
1 ha sloot * 2
1 ha sloot * 2
7,1 ha vanggewas * 0
16,7 ha vanggewas * 0
wegingsfactor
5 ha vanggewas * 0,3 2,1 ha luzerne * 0,7
1,5 ha veldbonen * 0,7
op uw bedrijf het best in
1,5 ha vanggewas * 0,3
kunt vullen. Veel hangt af van
Vergroeningspremie
€0
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€12.000
€ 12.000
€ 12.000
en korting op de
uw bedrijfssituatie, bijvoor- € 3.000
basispremie
beeld of u veel of weinig
Kosten akkerrand/
vanggewas
€0
€ 800
€ 130
€ 300
€ 500
€ 1.000
€0
€ 2.100
sloten hebt die meegeteld
(zaad en zaaien)
kunnen worden. In de tabel
Opbrengsten
€0
€0
€ 1.000
€ 1.375
€0
€ 6.500
€ 3.600
€ 17.000
vergroeningsgewas
op deze pagina vindt u een
Productiegrond in
0 ha
1 ha
3,1 ha
2,5 ha
5 ha
7,1 ha
7,2 ha
16,7 ha
aantal mogelijke invullingen
vergroening
Saldo vergroening
van de vergroening en een
€0
+ € 11.800
+ € 9.770
+ € 10.575
+ € 6.500
+ € 10.400
+ € 8.400
+ € 10.200
t.o.v. wintertarwe
- € 3.000
indicatie van de financiële
(€ 1.000/ha)
1) Voor elke vergroeningsmogelijkheid geldt een specifieke wegingsfactor.
kant van de verschillende
2) Vergroeningspremie: er is uitgegaan van € 120. Bij de keuzemogelijkheid ‘Geen vergroening’ moet rekening worden gehouden met de korting op de basispremie in 2017.
3) Er is van uitgegaan dat de productiegrond in de vergroening ten koste gaat van het graanareaal en dat het gewassaldo graan € 1.000 bedraagt.
mogelijkheden. Let wel: Den
4) Beheerde akkerrand moet minimaal 3 meter breed zijn. 1 ha akkerrand van 3 meter breed zal dus 3.333 meter lang moeten zijn. De aan akkerrand grenzende sloot mag voor de helft van de slootbreedte worden
meegeteld (maximum 3 meter).
5) Vanggewas na eiwitgewassen om uitspoeling te voorkomen.Voor veldbonen (late oogst) en daarna wintertarwe lijkt vanggewas niet zinvol.
Haag en Brussel kunnen de
6) Een onbeheerde akkerrand mag 1 tot 20 meter breed zijn. Eventuele inkomsten zijn nog niet bekend.
7) Diverse eiwitgewassen zijn mogelijk: luzerne, rode klaver, esparcette, rolklaver, lupine en veldbonen. Wellicht worden soja en voererwten nog aan de lijst toegevoegd.
komende maanden de regels
8) Voor vezelgewassen geldt: vanggewas voorafgaand aan vezelgewas.
9) Duurzaamheidscertificering en bepaalde landschapselementen zijn niet in het voorbeeld opgenomen. Er is nog te veel onduidelijkheid over deze vergroeningsmogelijkheden.
nog aanpassen.
4)

5)

6)

5) 7)

8)

1)

2)

3)
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De

aanhouder

wint

!

Het is als in de sport: als je duidelijke
doelen stelt, dan moet er vroeg of laat
resultaat te bereiken zijn. De voetballers
van oranje hebben laten zien dat een goed
plan, gecombineerd met de juiste inzet,
vruchten afwerpt. In de bedrijfsvoering,
maar ook in de belangenbehartiging is het
niet anders. Op het boerenbedrijf kan het
met externe factoren als weer en markt
behoorlijk tegenzitten, maar wanneer je
daar als boer goed op voorbereid bent,
kunnen de gevolgen meevallen. Terug naar
de (landbouw)politiek. In een aanvullende
brief over de invulling van het vergroeningsbeleid in Nederland in het kader van
de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is Staatssecretaris
Dijksma de akkerbouwers op het gebied
van de toepasbare mogelijkheden een
eind tegemoet gekomen. Vanggewassen
kunnen nu veel breder ingezet worden

v a n

d e

dan slechts na vlinderbloemigen en vezelgewassen. Maar ook hier geldt weer dat
het venijn in de staart van de details zit
en dat we door moeten lobbyen om de
overheid op ons spoor te krijgen. Al blijft
het natuurlijk onverteerbaar en onlogisch dat de vergroening van het landbouwbeleid wel door de akkerbouwers
opgebracht moet worden en niet door
melkveehouders voor het beheer van de
weilanden.
Te hopen valt dat de overheid zal inzien
dat de zogenaamde vereenvoudiging van
(semi)overheidsinstellingen ingetrokken
moet worden. Het begin is er met het
intrekken van de gedwongen fusie van
Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.
Deze lijn van terugkeren op de schreden
van een dwaling moet nu ook mogelijk
zijn voor opheffing van de NAK. Er is im-

v o o r z i t t e r
mers een breed verzet tegen het opheffen
van een controlerende instantie! En dat
niet omdat we aardappelkeuringsnormen
lager zouden willen hebben, maar juist
strenger dan wettelijk mogelijk zal zijn
om daarmee onze positie in de markt te
behouden. Na minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet nu ook minister
Blok door hebben dat bij het doorzetten
van zijn plannen het kabinet het paard
achter de wagen spant. We vertrouwen
er op dat de minister en het kabinet tot
inkeer komen. De aanhouder wint, het
behouden van de productschappen is een
gepasseerd station. Maar ook voor dit
‘dossier’ weten we met een goed plan en
een aanhoudende lobby de zaken bij te
sturen zodat collectief gefinancierde innovatie en onderzoek ook in de toekomst
in stand blijft.

Teun de Jong

Met Veldleeuwerik voldoen aan verg roeningseisen!?
zonnepanelen. Ook is er een
opvangbak voor resten spuitvloeistof en een systeem om
die vloeistof te zuiveren. Ralph
is deelnemer van Veldleeuwerik en is zeer te spreken over
de uitwisseling van kennis en
de saamhorigheid binnen de
studiegroep.

Op 2 juli is het NAV-bestuur met enkele
belangstellenden op excursie geweest
bij Veldleeuwerik-akkerbouwer Ralph
de Clerck. Ralph heeft samen met zijn
broer een maatschap. Het oorspronkelijke bedrijf van zijn ouders is inmiddels
uitgebreid tot 200 ha, met verschillende
windmolens en schuurdaken voorzien van

BO Akkerbouw
Nog steeds is er geen duidelijkheid over
innovatie en onderzoek in de akkerbouw.
In de brief aan de Tweede Kamer van 30
juni schrijft minister Kamp dat een erkende
branche-organisatie voor de hele akkerbouw op grond van EU-voorwaarden niet
tot de mogelijkheden behoort. De akkerbouwsector kan wel de BO Akkerbouw
voor de hele akkerbouw oprichten maar
het ministerie van Economische Zaken zal
pagina 02
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Directeur Henk Heinhuis van
Veldleeuwerik vertelde dat
Veldleeuwerik in onderhandeling is met
het ministerie van Economische Zaken
en de Europese Commissie over de
erkenning van het Veldleeuwerik-duurzaamheidscertificaat. Er moet binnenkort
duidelijkheid komen over de mogelijkheid
om via de Veldleeuwerik-certificering te
voldoen aan de GLB-vergroeningseisen.

deze niet erkennen en AVV’s (algemeen
verbindend verklaring) zal het ministerie
niet goedkeuren. In de Brusselse verordening is de akkerbouw namelijk geen sector,
maar worden de afzonderlijke gewassen
gezien als sector. In de brief van 30 juni
reikt minister Kamp voor de akkerbouw en
de tuinbouw de oplossing aan van het
oprichten van branche-organisaties per teelt
en deze zelfstandige organisaties in een
samenwerkingsverband onder te brengen.
De minister geeft aan mee te willen wer-

Het model van Veldleeuwerik gaat niet
zozeer uit van meetbare cijfers, maar
telers moeten een lange termijn visie
ontwikkelen en per jaar duurzaamheidsdoelen bepalen. Veldleeuwerik hoopt dat
door het met telers ontwikkelde certificeringssysteem op praktische manier
voldaan kan worden aan de invulling van
de vergroening. Het gaat dus vooral om
de toename van de duurzaamheid van de
bedrijfsvoering van de individuele teler.
Er zijn al met verschillende partijen in de
keten afspraken over afname van onder
Veldleeuwerik geteelde producten en er
wordt onderhandeld met meer partijen.
Door NAV-bestuursleden werd nadrukkelijk gewezen op de wenselijkheid om
ook de economische duurzaamheid in het
Veldleeuwerik-label op te nemen.

ken aan het in stand houden van innovatie
en onderzoek door het verlenen van AVV’s
als branches-organisaties per teelt worden
opgericht. De branche-organisaties per
teelt zou de minister wel willen erkennen.
De NAV vindt deze ‘oplossing’ nodeloos
ingewikkeld en bureaucratisch. De NAV
blijft zich met andere akkerbouworganisaties inzetten voor een zo eenvoudig mogelijke manier om de innovatie en het onderzoek ook in de komende jaren in de benen
te houden.

‘Mijn werk is mijn hobby’
Arian van der Eijk uit Almere runt
samen met zijn vader en twee vaste
medewerkers een 820 ha groot akkerbouwbedrijf. Het bedrijf ligt op
vijf locaties, in Zuid-Holland en in
Flevoland. Dat is hectisch en soms
niet helemaal overzichtelijk maar
de akkerbouwer heeft er in de loop
van de jaren goed mee om leren
gaan. ‘Je moet wel. Je moet accepteren dat je het niet allemaal alleen
kunt. Maar het is wel eens lastig.’
Tot halverwege de jaren negentig van de
vorige eeuw had Arian van der Eijk (39)
samen met zijn vader een 240 ha groot
akkerbouwbedrijf in de omgeving van Zevenhuizen (ZH). Ze konden alles zelf doen
en dat gaf rust. Doordat er een nieuw
natuurgebied aangelegd moest worden in
Het Groene Hart werd het bedrijf ingekrompen tot 55 ha en gingen ze op zoek
naar een nieuw bedrijf. Ze kwamen terecht
in de Flevopolder en kochten er een
bedrijf in Zeewolde. Echter, Almere rukte
op en daardoor raakten ze begin 2004
opnieuw een deel van hun grond kwijt.
Maar doordat de economie omdraaide,
kon de gemeente Almere zijn plannen niet
meer realiseren en heeft Van der Eijk deze
grond nog steeds in gebruik, tot zolang het
duurt. In die tijd werd echter een bedrijf in
Numansdorp bijgekocht, juist omdat niet
duidelijk was hoeveel grond ze zouden
behouden in Zeewolde. Op dit moment is
het bedrijf 820 ha groot en verdeeld over
vijf locaties: Zeewolde, Almere, Zevenhuizen, Numansdorp en Lelystad.

Extensief

bouwplan

NAV-lid Van der Eijk voert een vrij extensief bouwplan en heeft een vruchtwisseling
van 1:6. Het bouwplan bestaat uit 95 ha
frietaardappelen, 35 ha tafelaardappelen, 12
ha pootaardappelen voor eigen vermeerdering, 150 ha luzerne, 250 ha wintertarwe,
35 ha zomertarwe, 35 ha wintergerst, 115
ha suikerbieten, 25 ha uien. De overige 68
ha wordt gebruikt voor deelteelt en omvat
spruiten, aardappelen of uien. Om het
bedrijf goed te kunnen runnen werkt de
akkerbouwer nauw samen met twee vaste
medewerkers en met loonwerkers. Arian is
veel onderweg naar de bedrijven toe. Ook
voert hij veel telefonisch overleg met de
vaste medewerkers.

Risico’s

spreiden

Naast de vaste medewerkers heeft de akker-

bouwer ook nog losse krachten in de drukke
periodes. Het maakt van het bedrijf een hele
uitdaging maar het geeft ook risicospreiding.
‘Het weer in Nederland is nergens hetzelfde.
Daar spelen we wel op in. Als je bijvoorbeeld
kijkt naar een hagelverzekering, dan vraag
ik me af of ik dat wel moet doen. Bij mij is
nooit een hele oogst verhageld. Het gaat dan
altijd maar om een gedeelte.’ De akkerbouwer heeft moeten accepteren dat hij niet bij
alle werkzaamheden aanwezig kan zijn. ‘Dat
was wennen in het begin. In Zuid-Holland
kunnen we vaak eerder aan de gang met zaaien en poten dan in de Flevopolder. Dat geeft
enigszins werkspreiding, maar soms pakt het
heel anders uit en ben je overal tegelijk bezig.
Dan moet je vertrouwen op de mensen. Je
moet een knop om kunnen zetten en dat heb
ik in de loop van de jaren wel geleerd. Ik kan
daar nu redelijk goed mee omgaan.’

N e v e n ta k
Het bedrijf brengt ook met zich mee dat
er geen ruimte is voor een neventak of
anderszins een uitbreiding. ‘Ik zie in mijn
omgeving dat akkerbouwers zich ook gaan
bezig houden met verwerking van hun
product na de oogst, om zo direct aan de
supermarkten te kunnen leveren. Daar is
beslist meerwaarde in te behalen maar bij
ons past het niet. Het bedrijf heeft een dusdanige omvang dat er gewoon geen ruimte
is voor een neventak.’ Van der Eijk houdt er
in zijn achterhoofd wel rekening mee dat hij
de grond in Zeewolde, 160 ha, kwijt zal gaan
raken maar hij past er zijn bouwplan niet op
aan. ‘Ik zou hier intensiever kunnen telen,
door bijvoorbeeld wortelen te gaan telen
of om hier aardappelen één op vier te telen
maar daar kies ik niet voor. Wij denken dat
het beter voor de grond is om het te doen
zoals we het nu doen en het is ook rustiger
in de arbeid. Dat is niet onbelangrijk. We
doen het nu nog samen, vader werkt veel
mee en hij woont op de boerderij in Zeewolde, maar hij is nu 66 jaar oud. Ik hoop
dat hij nog lang mee kan werken want hij is
toch mijn paar reserve-ogen. Hij ziet veel
en hij heeft natuurlijk enorm veel ervaring
maar het zal niet altijd zo blijven. Dan is het
goed om niet intensief te telen.’

Vrije

tijd

Het drukke bedrijf brengt met zich mee
dat Arian weinig vrije tijd overhoudt maar
dat maakt hem niet zoveel uit. ‘Mijn werk
is mijn hobby. Dat is echt zo. Ik ben er heel
wat uren mee bezig maar het maakt ook
dat als ik vrije tijd heb, dat ik die dan niet

Arian van der Eijk

in een sportschool of op een sportveld ga
doorbrengen. Die tijd is dan voor mijn partner en zoon. En voor een korte vakantie in
de omgeving is heus wel ruimte. Er wordt
me wel eens gevraagd of ik daarom niet in
een hele kleine wereld leef, maar dat vind ik
zelf niet. Ik ben veel onderweg en ik spreek
heel veel mensen. Ik zit misschien wel in een
kleine cirkel omdat al deze mensen agrarisch
gericht zijn maar ik vind deze cirkel groot
genoeg. Ik voel me er prettig bij.’

NAK behouden
Pootgoedtelers hebben in de Tweede
Kamer een petitie (1.300 ondertekenaars)
aangeboden voor behoud van de keuringsdienst NAK. Ze zijn bezorgd dat het
onderbrengen van het privaatrechtelijke
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) NAK
naar een publiekrechtelijke ZBO Plant
negatieve gevolgen heeft voor de pootgoedsector in Nederland. Er is nog geen
zekerheid over de opstelling van de Tweede Kamer. De NAV heeft in gesprekken
met Kamerleden gepleit voor het behoud
van de NAK in de huidige vorm.

Agenda
Zomeravondexcursies in regio Noord.
Er is een bedrijfsbezoek bij de volgende bedrijven, waar we tevens de laatste stand van
zaken over het nieuwe GLB bespreken.
• 17 juli bij Mts. Bierma,
Roodpad 3,Oude Bildtzijl, 20.00 uur
• 24 juli bij Hans de Boer,
Vliedorpsterweg 13, Houwerzijl, 20.00 uur
Genoeg is Beter
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Even voorstellen . . .
Mij is gevraagd om mij even voor te stellen
aan de leden van de NAV. Mijn naam is Aleid
Dik en ik ben sinds kort werkzaam bij de
NAV als beleidsmedewerker/secretaris.
Momenteel word ik ingewerkt door Henk
Weinans. Ik ben bioloog, heb gestudeerd in
Amsterdam en Utrecht met als specialisme
plantenziekten. Ik ben o.a. werkzaam geweest in Wageningen, de Verenigde Staten
en twaalf jaar bij het proefstation voor
glastuinbouw in Naaldwijk. Sinds 2005 werk
ik als zelfstandig ondernemer. Op plantenziektenkundig gebied doe ik onderzoek en
geef ik cursussen over gewasbescherming,
maar ik ben ook opgeleid als trainer/coach
en coach o.a. regelmatig groepen studenten
van de WUR in professionele vaardigheden.
De combinatie van het gewasbeschermingsonderzoek, procesbegeleiding en coaching
maakt het allemaal erg afwisselend en dat
bevalt me goed. Ik woon in Utrecht en werk
veel vanuit huis. Mijn hobby’s zijn tuinieren,
film en theater, zeilen en wandelen. Ik heb

Verkiezingen
waterschap
Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen,
gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Alleen het kersverse fusiewaterschap
Vechtstromen doet niet mee. Daar zijn in
november 2013 al verkiezingen geweest.
Aangezien de akkerbouw dun is vertegenwoordigd en de belangen groot zijn (te denken
valt aan quarantaineziektes, slechte bemaling,
overvloedige regenval) roept de NAV geïnteresseerde akkerbouwers op voor 16 juli te
solliciteren naar deze geborgde zetels in de
waterschappen door het invullen van een
sollicitatieformulier. Meer info vindt u op de
website van het waterschap in uw regio.
pagina 04
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erg veel zin in het werk bij de NAV, ik voel
me betrokken bij de land- en tuinbouw en
ik hoop dat ik mijn kennis, vaardigheden en
netwerk goed kan inzetten voor de NAV.

Aleid Dik

Innovatieprijs
Het Keuringsinstituut voor Zaaigranen,
-zaden en pootgoed Friesland (KIZ) stelt
ook in het jaar 2014 een bedrag van
maximaal 2500 euro beschikbaar voor
praktische innovaties in de akkerbouw.
De KIZ-prijs wordt toegekend aan een
innovatie die een verbetering is voor de
akkerbouwpraktijk. Het moet een technische vinding zijn die direct toepasbaar is of
innovatief onderzoek dat van direct belang
is voor de dagelijkse praktijk. Bedrijven,
agrarische ondernemers en onderzoeksinstellingen kunnen hun innovatie tot
1 oktober 2014 voordragen bij het KIZbestuur (jpars@parsgranen.nl).

Gratis kennis maken met de NAV!

Na tien jaar stop ik, Henk Weinans, op
1 augustus 2014 als beleidsmedewerker/
secretaris van de vakbond van, voor en door
akkerbouwers. Reden: het werk voor de NAV
is de komende jaren lastig te combineren met
andere vormen van tijdsbesteding. Steeds heb
ik met plezier gewerkt voor de NAV, niet in
het minst vanwege de informele cultuur en
het onderlinge vertrouwen. Hartelijk dank
voor de samenwerking in de afgelopen jaren!
Ik wens u allen een goede gezondheid, faire en

kostendekkende opbrengstprijzen, veel
plezier in uw werk en waardering voor uw
werk. Vanuit de overtuiging dat u samen
meer kunt bereiken dan ‘ieder voor zich’
hoop ik dat u zich met collega-NAV-ers en
het NAV-bestuur betrokken en actief in blijft
zetten voor de belangen van akkerbouwers.
Een open oog en oor voor de wensen van
consumenten en samenleving en begrip
kweken voor uw doen en laten bij burgers
en buitenlui zijn mijns inziens noodzakelijk.
Tot slot wens ik mijn opvolgster Aleid Dik
veel plezier en succes bij de NAV.

Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond van en voor akkerbouwers,
de NAV?
Word dan nu lid. Da’s heel aantrekkelijk: tot 1 januari 2015 betaalt
u € 0,-.
Of: u bent al lid maar uw buurman
of vriend nog niet? Help de NAV
versterken en overtuig uw collega
van het goede en nuttige werk van
de NAV.Ook voor uw collega geldt:
tot 1 januari 2015 is de contributie
slechts € 0,-.
De NAV is puur sectoraal voor
het akkerbouwbelang en stelt het
inkomen van akkerbouwers centraal.
Belangenbehartiging kan plaatsvinden
zonder concessies te doen aan
andere sectoren. De NAV zet zich
in voor faire opbrengstprijzen, dat
wil zeggen integrale kostprijs (dus
inclusief vergoeding voor eigen
arbeid en eigen vermogen) plus
ondernemersmarge. De vakbond
strijdt voor betere toekomstkansen
dan degenen die de akkerbouw
willen overleveren aan de grillen
van de (wereld)markt. U ziet het:
de NAV is uniek.
Lid worden kan via het inschrijfformulier op www.nav.nl
of pak de telefoon (0168 – 329 130).

C o n t a c t p e rs o n e n

Goodbye
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