JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2017
Algemeen
In het jaar 2017 heeft het bestuur het in 2016 ingezette doel, de organisatie van de
vereniging, de missie en visie te herijken, getracht te verwezenlijken. Een belangrijk
onderdeel is de uitstraling, het imago, de PR. Hierbij hoort een nieuwe huisstijl en een
website die up to date is. Dank aan de Gemeente Venray en Vitelia, die hier een
belangrijke bijdrage in hebben geleverd. De eerste resultaten worden op de
jaarvergadering 2018 gepresenteerd.
Het jaar stond ook in het teken van de aangegane verplichtingen zoals, het voltooien
van de door de Provincie Limburg gesubsidieerde inspiratie sessies, het opbouwen van
een goed netwerk en het in de markt zetten van de vereniging.
In de jaarvergadering is Jan Classens, na jarenlange inzet, afgetreden als bestuurslid,
Joop de Hoon is officieel benoemt als bestuurslid en voorzitter, Marcel Claus is
toegetreden tot het bestuur en de bestuursleden Ger Roersch, Frank Vissers en Peter
van Megen zijn voor een periode van 4 jaar herkozen.
Vergaderingen
In 2017 is het bestuur 10 keer in vergadering bijeen geweest.
De algemene ledenvergadering vond plaats bij PETC+ Herberg Hegelsom. Circa 60
leden waren hierbij aanwezig. De vergadering stond in het teken van samenwerking
met kennisinstellingen en daarbij een inspirerende sprekers
- dhr. Han Fleuren
- dhr. Frans van Leijden.
In de vergaderingen zijn zaken besproken zoals, de samenwerking met de
Plattelandscoöperatie, Natuurrijk Limburg, Cultus Agro Advies, maar ook het zoeken
naar nieuwe partijen waarmee mogelijk samengewerkt kan worden om onze
doelstellingen, een duurzaam en Innovatief Platteland, te verwezenlijken.
Er heeft tweemaal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Plattelandscoöperatie
en daarnaast is er in september een gezamenlijk bestuursuitstapje geweest, waarbij
onder leiding van het Staatsbosbeheer de Klimaat buffer in het gebied Ooijen-Wanssum
is bezocht.
VIP is lid van de stuurgroep van het project “Goed Bee-zig”. Dit is een van de projecten
waar Cultus Agro Advies mee bezig is in het kader van Bright Tree.
Inspiratie bijeenkomsten (subsidie Provincie Limburg)
In 2015 heeft VIP 3 projectsubsidie aanvragen bij de Provincie ingediend, welke allen
zijn goedgekeurd en uitgevoerd dienen met als einddatum 31 december 2017.
Toelichting op de subsidies/ projecten:
1. Innovatiebijeenkomsten Verbreding en Verduurzaming.
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 2017 hebben er 3 sessies plaatsgevonden:
• Op 23 januari een FAB-bijeenkomst te Maasbree.
• Op 15 maart een bijeenkomst over samenwerking met kennisinstellingen
• Op 20 november een bijeenkomst over Maasheggen.
De andere sessies worden begin 2018 georganiseerd, namelijk “Local Hiero’s” en “Naar
een Energie en CO2 neutraal Platteland in 2030”.
Daarnaast is er op 6 september een terugkomdag georganiseerd bij Pouwels te
Kronenberg inzake het FAB project.
De sessies van Bruggenbouwers zijn in 1 grote activiteit georganiseerd. Vereniging
Innovatief Platteland heeft zich gepresenteerd op de Hiltho te Horst. Door studenten
van de HAS is een enquête gehouden onder de bezoekers over wat er leeft op het
Platteland en hoe men denkt over de toekomst van het Platteland. We hebben veel
suggesties en positieve reacties mogen ontvangen. Hieruit kunnen we voorstellen voor
projecten, welke bij onze doelstelling passen, halen en ons beleid bepalen.
Voor haar leden heeft VIP een excursie georganiseerd naar Brichtbox/ Bright Labs in
Villa Flora.
VIP heeft ondersteuning geboden bij:
• Het tot stand komen van de “Go Agro Tour Route”
• De Fietsvierdaagse Venray
• Het Bijenproject te Venray
Nieuwe teelten.
Vereniging Innovatief Platteland streeft ook naar innovatie en introductie van nieuwe
teelten op het platteland. Dit jaar zijn partijen uit de keten bijeengeweest en zijn de
eerste proeven gedaan met het uitzaaien van Sorghum. Ook vezelhennep is een gewas
wat verder onderzocht wordt. Belangstellende leden voor deze teelten vragen wij zich te
melden.
Leden + partners
De vereniging telt in 2017, 117 betalende leden. Indien men in aanmerking wil komen
voor natuurcompensatie c.q. vergoeding is er de verplichting vanuit Natuurrijk Limburg
om lid te zijn van een uitvoeringscollectief. Dit zal mogelijk het ledenaantal in de
toekomst doen groeien.
De gehouden inspiratie sessies heeft al gezorgd voor een toename van een aantal
leden.
De wens van het bestuur is dat leden zelf bij VIP aandragen, met welke innovatieve
projecten of ideeën men zou willen starten, of men interesse in 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.
Ook in 2018 zal VIP de samenwerking met de partners intensiveren. We hopen met
passende partner pakketten hen te kunnen binden en verbinden.
VIP heeft een Letter of Support ondertekent met BioTreatCenter (BTC) om aansluiting
te vinden met alle innovatieve zaken die op het voormalig Floriade terrein gebeuren.

Tot slot
2017 is voorbij, de vereniging is weer op de kaart gezet.
De organisatie staat. De huisstijl en website zijn vernieuwd. Zowel leden als Partners
weten VIP weer te vinden.
We hopen met het organiseren van onze bijeenkomsten dichter bij de leden te komen
staan. Wellicht dat er door inspiratiebijeenkomsten en facilitering vanuit VIP nog meer
ideeën en initiatieven ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling van VIP.
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