Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Van, voor en door akkerbouwers
Onafhankelijk - Sectoraal - Pure akkerbouwbelangen
Beter EU-landbouwbeleid - Gelijk speelveld in EU - Faire opbrengstprijzen - Goed inkomen
Krachtige, gelijkwaardige positie van telers in de keten
Bodemvruchtbaarheid op peil houden/verbeteren

Word nu lid!
Heel 2013 lid voor slechts € 100! Een
aantrekkelijk aanbod om kennis te maken
met de vakbond van, voor en door akkerbouwers. Meld u nu aan als lid van de NAV
via het inschrijfformulier op www.nav.nl.
Of grijp de telefoon (0168 – 329 130).
Word nu lid van de NAV en profiteer van
het kennismakingsaanbod.

Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Van, voor en door akkerbouwers
Wat is de NAV?
De NAV is de onafhankelijke en sectorale vakbond
van, voor en door akkerbouwers. De belangen
van akkerbouwers staan centraal. Belangenbehartiging vindt plaats zonder concessies te
doen aan andere sectoren (bijv. veehouderij).
Waar staat de NAV voor?
Een goed inkomen voor akkerbouwers, op korte
en langere termijn, daar staat de NAV voor. Dat
houdt in: opbrengstprijzen van de producten
structureel boven de kostprijs. De NAV zet zich
in voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus
ondernemersmarge. Om dit te bereiken heeft
de NAV vier speerpunten:
• Marktbescherming en aanbodmanagement
voor de basisproducten zijn de pijlers voor het
EU-landbouwbeleid na 2013. De basisproducten
zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeel en suiker.
Faire opbrengstprijzen: we willen het inkomen
uit de markt halen;

• Krachtige, gelijkwaardige positie van telers in de
markt. Ook voor ‘vrije’ producten geldt:
Faire opbrengstprijzen;
• Gelijk speelveld in de hele EU;
• Bodemvruchtbaarheid op peil houden.
Waarom lid worden van de NAV?
NAV is puur sectoraal voor het akkerbouwbelang
en stelt het inkomen van akkerbouwers centraal.
De vakbond heeft een visie die akkerbouwers
betere toekomstkansen biedt dan degenen die de
akkerbouw willen overleveren aan de grillen van
de (wereld)markt. De sectorale vakbond kan beter
dan anderen het pure akkerbouwbelang voor het
voetlicht brengen. Ieder lid heeft één stem in de
vakbond.

Meer informatie
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Groeneweg 62, 4759 BB Noordhoek
Tel.: 0168 – 329 130
Fax: 0168 – 328 735
E-mail: info@nav.nl
Internet: www.nav.nl
Twitter @NAV_AkkerBouwer

Plantaardig heeft de toekomst!
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Hoeveel bedraagt de contributie?
Nu kunt u profiteren van het kennismakingsaanbod: Heel 2013 lid voor slechts € 100!
De normale contributie is afhankelijk van het
aantal hectares dat een akkerbouwer in gebruik
heeft voor akkerbouwgewassen. De algemene
ledenvergadering van de NAV stelt jaarlijks de
contributie vast.

