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Activiteiten 2017 

18 januari: Financiering van de toekomst

Peter Pals, oprichter en directeur van Farmers Funding heeft op 18 janu-
ari een avond over de financiering van de toekomst verzorgd. Hij ging in 
op de verschillende mogelijkheden van financiering en de bijbehorende 
kansen en bedreigingen. Natuurlijk kwamen ook de populaire alternatieve 
financieringsvormen zoals crowdfunding aan de orde. 

24 januari: thema-avond derogatie

Derogatie is een hot-thema. Voor Niscoo aanleiding om twee sprekers uit 
te nodigen om leden bij te praten. Andries Jan de Boer, mede-eigenaar 
van 3D Agro advies én zelf melkveehouder vertelde over de praktische 
kant van het NZO akkoord en gaf een doorkijk naar de economische gevol-
gen voor verschillende bedrijven. Geesje Rotgers, journalist van AgriMe-
dia Wageningen / V-focus, legde vervolgens het Nederlandse mestbeleid 
langs de Europese meetlat. Ze keek vooruit en vertelde welke opties er zijn 
voor de invulling van derogatie in de toekomst.

8 februari: Boeren in veranderend klimaat (video!)

Drie sprekers over 1 thema, het klimaat. Prof.dr.ir. P. Vellinga,
oud-hoogleraar climate change aan de WUR, verzorgde de inleiding over 
de gevolgen van de Parijse akkoorden voor de melkveehouderij en akker-
bouwsector. Derk van Balen van PPO vertelde hoe de akkerbouwsector 
een bijdrage kan leveren. Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van
Proefboerderij de Marke, deed dit voor de melkveehouderij.

27 februari: Online communiceren, een vak apart?  
Bestuurdersbijeenkomst
De online mogelijkheden zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. 
Informatie zoeken we via Google, communiceren doen we met WhatsApp 
en FaceTime en social media is al lang geen hype meer, maar juist een 
belangrijk onderdeel van onze samenleving. Alice Leijten heeft een insi-
pratieavond verzorgd over dit thema. Aan bod kwamen de social media 
kanalen en de kansen en valkuilen voor communicatie boer - burger.  

2 maart: Bodembeheer en samenwerking

Een interessante bijeenkomst over Bodembeheer en
samenwerking stond er in maart op het programma. Leon Noordam, voor-
zitter van de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart en partner in
Novifarm was te gast en vertelde o.a. over hun doelstelling: d.m.v. inno-
vatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw verbeteren en tegelijk 
voorwaarden scheppen voor behoud van landschappelijke waarden.


