JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2015
Algemeen
Het jaar 2015 stond in het teken van het nieuwe bestuur van Innovatief Platteland. We
namen afscheid van voorzitter Ger Koopmans. Hij werd opgevolgd door Ger Driessen.
Door zijn benoeming in het waterschap heeft Ger Driessen de functie van voorzitter
maar tijdelijk kunnen vervullen en is deze nu nog vacant. Dit wordt tijdelijk door vice
voorzitter Gert Billekens waargenomen. Gedurende 2015 is Hidde Hoetink gestopt als
ingehuurd secretaris. Zijn vervanger is Patrick Lemmens.
Daarnaast hebben Simône Huijs en Sjaak Sluiters aangegeven te willen stoppen als
bestuurslid. De potentiële opvolgers zijn reeds gevonden en zullen in maart 2016 in de
ledenvergadering voorgedragen worden.
Vergaderingen
In 2013 zijn er 9 reguliere bestuursvergaderingen geweest.
De algemene ledenvergadering vond plaats bij het Feed Design Lab te Wanssum.
In de bestuursvergaderingen zijn diverse gasten geweest:
• Bram Derikx directeur van Natuurrijk Limburg
• Cep Smeets bestuurslid van Natuurrijk Limburg
• Iwan Gijsbers van Arvalis
• Gijs de Reeper en Jan Willem Zwang projectleiding “Zonnig zeker Venray”.
Daarnaast is er een overleg geweest met de Plattelandscoöperatie Peel en Maas
Concrete projecten waarbij VIP betrokken is:
• SCAN: Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Werkzaamheden die
uitgevoerd zijn in opdracht van Natuurrijk Limburg.
• SNL: Het verlengen van de SNL voor het gebied Noordelijke Maasdal
• Natuurrijk Limburg: Invulling vanuit het bestuur in de diverse overleggen als 1
van de 4 collectieven.
Potentiele projecten waarover gesproken is
• Biogas
• Wild petfoodketen
• Boer / Burger energiecoöperatie
• Diepeling
• Insecten
VIP wil inspiratie bijeenkomsten gaan organiseren
In 2015 heeft VIP 3 project ideeën bij de Provincie ingediend.

1. Verbreding en Verduurzaming innovatiebijeenkomsten
Organiseren van 4 inspiratie sessies.
Uit deze sessies minimaal een aanzet voor 2 samenwerkingsverbanden
Deze is door de Provincie reeds goedgekeurd.
2. Innovatiebijeenkomsten Marktontwikkeling
Organiseren van 4 inspiratie sessies.
Uit deze sessies minimaal een aanzet voor 2 samenwerkingsverbanden
Deze is door de Provincie reeds goedgekeurd.
3. Bruggenbouwers
Organiseren van 3 deelactiviteiten. Hierover heeft de Provincie aanvullende
informatie gevraagd, dus nog niet beschikt.

Enquête
In 2015 is er door Top Onderzoek in opdracht van het bestuur van VIP een
ledenonderzoek gehouden.
Hier is in de jaarvergadering al aandacht aan gegeven.
Een concreet punt uit het onderzoek was dat er vrijwilligers iets willen betekenen voor
Innovatief Platteland. Een eerste bijeenkomst hiervan is al geweest.
Leden
De vereniging telde ruim 100 leden. Deze zijn middels de genoemde enquête benaderd.
Een wens is dat leden zelf bij VIP aandragen met welke innovatieve projecten of ideeën
men bezig is.
Wellicht dat onze vereniging iets kan betekenen !

Tot slot
Al met al weer een bewogen jaar.
We hopen met de te organiseren bijeenkomsten nog dichter bij de leden te komen
staan. Wellicht dat er door deze aanjagende functie nog meer ideeën en initiatieven
ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling van VIP.
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