JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2018
Algemeen
In het jaar 2018 heeft het bestuur het ingezette doel, de organisatie van de vereniging, de
missie en visie te herijken, getracht te verwezenlijken. Er is gewerkt vanuit een nieuw imago,
met nieuw logo en huisstijl.
Het jaar 2018 stond in het teken van het afronden van de aangegane verplichtingen van de
door de Provincie Limburg gesubsidieerde inspiratie sessies. Daarnaast heeft de vereniging zich
beziggehouden met het verder opbouwen van een goed netwerk, het in de markt zetten van de
vereniging en is de vereniging gaan werken met partner pakketten. Periodiek worden de leden
geïnformeerd via een nieuwsbrief.
In de jaarvergadering is Rolf van de Ligt afgetreden als bestuurslid. Er is vooralsnog geen
vervanger voor hem aangesteld.
Vergaderingen
In 2018 is het bestuur 8 keer in vergadering bijeen geweest.
De algemene ledenvergadering vond plaats bij PETC+ Herberg Hegelsom. Circa 75 leden waren
hierbij aanwezig. De vergadering stond in het teken van: “een energie en CO2 neutraal
platteland in 2030”. De volgende sprekers waren hierbij aanwezig:
- Dhr. Jules Hinssen | Transition Consultancy
- Dhr. Ronald Rovers | Sustainable building
Daarnaast waren er een 3tal pitchen:
- Dhr. Richard de la Roy
| Eco-Makelaar
- Dhr. Bart Allard
| Solinso BV
- Dhr. Har Frenken
| Waterschap Limburg
In de vergaderingen zijn onder andere besproken; de samenwerking met de
Plattelandscoöperatie, LLTB, Natuurrijk Limburg, Cultus Agro Advies, Stichting Landschap Horst
aan de Maas, maar ook het zoeken naar nieuwe partijen waarmee mogelijk samengewerkt kan
worden om onze doelstelling, een duurzaam en Innovatief Platteland, te verwezenlijken.
Er heeft tweemaal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Plattelandscoöperatie. Ook
zijn we met de besturen gezamenlijk op excursie geweest.
VIP is lid van de stuurgroep van het project “Goed Bee-zig”. Dit is een van de projecten waar
Cultus Agro Advies zich op richt in het kader van Bright Tree.
Bijeenkomsten 2018
Februari was de eerste bijeenkomst van 2018 georganiseerd: Local Hiero’s.
Juni is het bestuur bij Fontys hogeschool te Venlo te gast geweest.
September is er een FAB vervolgbijeenkomst geweest bij Roparu te Wanssum met een
veldbezoek.
Oktober was VIP betrokken bij de voedselkaravaan, georganiseerd door Voedsel Anders.
November heeft VIP een avond georganiseerd over duurzame energie.

Aandacht voor de projecten:
- Local Hiero’s
- Nieuwe teelten
- Bright Tree
- Natuurrijk Limburg
Leden + partners
De vereniging telt in 2018, 158 betalende leden (2017: 117). 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 heeft het ledenaantal in de doen groeien.
De wens van het bestuur is dat leden zelf bij VIP aangeven met welke innovatieve projecten of
ideeën men zou willen starten, of men interesse in heeft.
Het is belangrijk dat onze leden en partners VIP weten te vinden, zodat we hen kunnen helpen
met innovatieve trajecten die passen binnen onze visie en missie.
De vereniging had in 2018 een viertal betalende partners op basis van de beschikbare partner
pakketten:
- Coöperatie Vitelia
- Stichting Agri Belang
- Gemeente Venray
- LLTB
De leden en partners stellen de vereniging in staat om een interessant programma te bieden.
Tot slot
We hopen met het organiseren van onze bijeenkomsten dichter bij de leden komen te staan.
Wellicht dat er door inspiratiebijeenkomsten en facilitering vanuit VIP nog meer ideeën en
initiatieven ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling van onze vereniging, Innovatief
Platteland.
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