JAARVERSLAG VERENIGING INNOVATIEF PLATTELAND 2020
Algemeen
In het jaar 2020 heeft het bestuur het ingezette doel, de organisatie van de vereniging, de
missie en visie te herijken, getracht te verwezenlijken. Echter bleek 2020 ook het jaar waarin
ons land te maken kreeg met COVID-19. Helaas hebben we hierdoor weinig kunnen
organiseren.
De jaarvergadering is hierdoor ook afgelast en hebben we ook niet meer op een andere periode
kunnen laten plaatsvinden.
Vergaderingen
In 2020 is het bestuur 3 keer in vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergadering wordt het
programma bewaakt voor het komend jaar.
In de vergaderingen zijn onder andere besproken; de samenwerking met de
Plattelandscoöperatie, LLTB, Natuurrijk Limburg, Compas Agro, 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 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Plattelandscoöperatie.
Bijeenkomsten en Nieuwsbrieven 2020
Door COVID-19 zijn er geen fysieke bijeenkomsten geweest.
Er zijn drie nieuwsbrieven verzonden.
Projecten 2020:
Onze projecten hebben we onderverdeeld in 4 hoofdgebieden:
1. Agrarische innovaties
2. Duurzaamheid en klimaat
3. Recreatie en toerisme
4. Parken en natuurgebieden
-

Local Hiero’s
Nieuwe Teelten, Nieuwe Waarde
Bright 5²
Energiebesparing en benchmark in de veehouderij
Project boer erf en landschap
Agro Pole

Leden + partners
De vereniging telt in 2020, 180 betalende leden (2019: 177). 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. Mede hierdoor is het ledenaantal gegroeid.
De wens van het bestuur is dat leden zelf bij Vereniging Innovatief Platteland aangeven met
welke innovatieve projecten of ideeën men zou willen starten, of men interesse in heeft.

Het is belangrijk dat onze leden en partners Vereniging Innovatief Platteland weten te vinden,
zodat we hen kunnen helpen met innovatieve trajecten die passen binnen onze visie en
missie.
De vereniging had in 2020 een drietal betalende partners op basis van de beschikbare partner
pakketten:
- Coöperatie Vitelia
- Stichting Agri Belang
- Gemeente Venray
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 Vereniging Innovatief
Platteland nog meer ideeën en initiatieven ontstaan die bij kunnen dragen aan de doelstelling
van onze vereniging, een Innovatief Platteland.
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