JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2016
Algemeen
Het jaar 2016 stond in het teken van het zoeken naar een nieuwe voorzitter, Deze was
voor de algemene ledenvergadering nog niet gevonden. Vice voorzitter Gert Billekens
heeft de zaken waargenomen. Na de ledenvergadering is in de persoon van Joop de
Hoon de beoogt nieuwe voorzitter gevonden. Hij zal in de vergadering van 2017
voorgedragen worden en tot die tijd het voorzitterschap als interim voorzitter op zich
nemen.
Diederik Nijenhuis en Hay Engels zijn officieel in bestuursfunctie benoemt als
vervangers van Sjaak Sluiters en Simône Huijs.
Het bestuur heeft het ledenbestand en de partners van VIP bekeken en geanalyseerd
met als doel te bezien of er leden of partners ontbreken om de missie vorm te kunnen
geven. Om deze reden is eind 2016 om aanvullende gegevens van de leden gevraagd,
zodat we nog beter en sneller gericht kunnen schakelen naar onze achterban.
Vergaderingen
In 2016 is het bestuur 8 keer in vergadering bijeen geweest. Onder leiding van Willie
Koonings is een avond gebrainstormd en gediscussieerd over de herijking van de
missie en visie van de vereniging. Op onze website www.innovatiefplatteland.nl ziet u
de uitwerking.
Aan ieder bestuurslid is een aandachtsveld c.q. portefeuille toebedeeld. Dit geeft de
mogelijkheid om met vragen en of informatie, u rechtstreekst te richten tot het
betreffende bestuurslid. Tevens zullen de bestuursleden actief werkzaam zijn op hun
portefeuille.
De beoogt voorzitter heeft met alle bestuursleden een evaluatiegesprek gehouden, om
te kijken hoe iedereen tegen VIP en zijn / haar rol aan kijkt.
De algemene ledenvergadering vond plaats bij Smood te Horst, waarbij circa 75 leden
aanwezig waren
In de bestuursvergaderingen zijn diverse gasten geweest:
 Sef Janssen, beoogt lid voor de ledenraad van Natuurrijk Limburg vanuit VIP
 Ron Janssen en Lisa Gijsen projectmedewerkers van PCPM
 Rik Schreurs (veldmedewerker) en Bram Derikx van Natuurrijk Limburg
Daarnaast is er 2x officieel overleg geweest met de Plattelands Coöperatie Peel en
Maas en is een gezamenlijk bestuur uitstapje georganiseerd op 13 juni. PCPM en VIP
hebben op deze dag een intentieovereenkomst getekend , waarin aangegeven dat er
gestreefd wordt om meer en nauwer samen te werken.
Concrete projecten waarbij VIP betrokken is:
 Natuurrijk Limburg: Invulling vanuit het bestuur in de diverse overleggen als 1
van de 4 collectieven.
 Plattelands Coöperatie Peel en Maas
- collectieve keuring van kunstmeststrooiers
- het inzaaien van spuit- en mestvrije zones (gratis bloemenzaadmengsel)
Potentiele projecten waarover gesproken is
 Boer / Burger energiecoöperatie
 Vrijwilligers, voor projecten als, boerderij (fiets)route, Boerderij in het licht etc.
 Diepeling, afronding project met invulling en aanpassing in een natuurlijke
omgeving
 Insecten, mogelijkheden voor commerciële insectenteelt




Code oranje, bijeenkomsten met Waterschap en belangenorganisaties i.k.v
klimaatsverandering
Varkensgilde Horst – Venray

VIP inspiratie bijeenkomsten (subsidie Provincie Limburg)
In 2015 heeft VIP 3 projectsubsidie aanvragen bij de Provincie ingediend, welke allen
zijn goedgekeurd en uitgevoerd dienen te worden voor 31-12-2017:
Toelichting op de subsidies / projecten:
1. Verbreding en Verduurzaming innovatiebijeenkomsten

Organiseren van 4 inspiratie sessies.
Uit deze sessies minimaal een aanzet voor 2 samenwerkingsverbanden
2. Innovatiebijeenkomsten Marktontwikkeling
Organiseren van 4 inspiratie sessies.
Uit deze sessies minimaal een aanzet voor 2 samenwerkingsverbanden
3. Bruggenbouwers
Organiseren van 3 deelactiviteiten.
In 2016 hebben er 2 sessie plaatsgevonden:
 Op 8 maart een inspiratie bijeenkomst om de leden te triggeren: Ondernemen
met Passie, tijd voor inspiratie!
 Op 22 september een innovatiebijeenkomst: Nieuwe teelten, Nieuwe kansen ?
Op beide bijeenkomsten kijken we zeer tevreden terug.
Nu een uitdaging is voor het bestuur om het programma in 2017 gestalte te geven. De
bestuursleden Patrick Lemmens en Rolf van de Ligt zijn bezig met de invulling.
(verbreding en verduurzaming + innovatiebijeenkomsten).
De invulling van bruggenbouwers staat in de eerste bestuursvergadering van 2017 op
de agenda.
Leden + partners
De vereniging telde in 2016, 118 betalende leden. Deze zijn middels de genoemde
enquête benaderd. Een wens van het bestuur is dat leden zelf bij VIP aandragen met
welke innovatieve projecten of ideeën men bezig is, of interesse men heeft.
Het is belangrijk dat onze partners VIP weten te vinden, zodat we hen kunnen helpen
met innovatieve trajecten die passen binnen onze visie en missie.
De partners hebben we inzichtelijk gemaakt en ook hier zal VIP mee in gesprek gaan,
zodat het voor eenieder helder is welke rol men speelt.
Tot slot
Het jaar 2016 is weer snel voorbij getrokken, een jaar wat voor VIP vooral gestaan heeft
in het teken van herbezinning op missie, visie en strategie om te komen tot.
We hopen met het organiseren van bijeenkomsten dichter bij de leden te komen staan.
Wellicht dat er door inspiratiebijeenkomsten en facilitering van uit VIP nog meer ideeën
en initiatieven ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling van VIP.
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