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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is het jaar 2019 alweer even op gang.
Wat zal dit jaar ons brengen? Als agrariër hoop je op
redelijk weer zonder extremen zoals in het afgelopen jaar,
zodat je hier en daar met kunstgrepen de zaak moest
managen. En, wat zullen de prijzen dit jaar doen?
Als bestuur gaan we in het nieuwe jaar door met de
veranderingen, die al stap voor stap zijn ingezet. Voor de
continuïteit van het bestuur, is een goede doorstroming van
belang. In deze nieuwsbrief zal een nieuw bestuurslid zich
voorstellen.
Ook gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter zoals ik
aangekondigd heb in de jaarvergadering. Wij denken dat
het goed is dat na 3 termijnen van 4 jaar een opvolger(ster)
komt. Eventuele tips zijn welkom. Wel heb ik aangeboden
om het bestuur te ondersteunen als het om bestemmingsplannen gaat in 1 van de 7 gemeenten. En dan vooral als
het gaat over het landelijk gebied.
De afgelopen tijd heeft bewezen dat goede en snelle
procedures van belang zijn voor onze sector.
Doordat veel nieuws gedeeld wordt via de mail, kan het
vergadersysteem ook aangepast worden. Maar als er
actuele of dringende zaken besproken moeten worden,
zullen we natuurlijk inspelen op de situatie, want we zijn er
om de belangen te behartigen van de leden.
Een vast aandachtspunt voor het bestuur is het imago van
de sector. Komend jaar gaan we verder met het maken van
promofilmpjes door mensen die hier goed in zijn.
In de kersttijd heb ik een taart bezorgd bij de redactie van
het Dagblad van West-Friesland. Namens onze LTO
Noord-afdeling heb ik de redactieleden complimenten
gegeven voor de regelmatig terugkerende rubriek ‘Nieuwe
Oogst’. Inderdaad, dezelfde naam als ons LTO ledenblad
Nieuwe Oogst. Hoe toevallig! Daarin wordt een goed beeld
gegeven van de verschillende sectoren in onze regio.
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Dan zijn er in het voorjaar verkiezingen: voor Provinciale
Staten en voor het Waterschap (HHNK).
Wij zullen daar aandacht aan besteden, soms in
samenspraak met o.a. de Westfriese Bedrijven Groep.
Zonder een voorkeur voor een partij uit te spreken zou ik
u willen meegeven: stem op een agrarische kandidaat!
Arie Schouten
Inzameling landbouwfolie
Tot een paar jaar terug organiseerden wij vanuit LTO
Noord afdeling West-Friesland een inzamelingsactie van
landbouwfolie. Totdat de firma Kroon uit Waarland op de
markt verscheen en gratis de folie van de bedrijven
ophaalde. Dat was voor ons een signaal om een stapje
terug te doen. Maar de wereld verandert en niet alle folie
is meer even gewild, wat erin heeft geresulteerd dat Kroon
een bedrag per stop in rekening brengt en dat zij niet meer
alle soorten plastic meenemen.
De dunne folie welke wordt gebruikt om bloembollen en
Opperdoezer Rondes af te dekken wordt niet meer
meegenomen. Hetzelfde geldt voor de onderfolie van
graskuilen. Nu hebben wij overwogen om zelf weer het
inzamelen op te pakken maar er is op dit moment geen
afnemer die bovengenoemde dunne folie wil hebben.
Daarom hebben wij besloten geen inzamelingsactie meer
te organiseren. Want als we gaan inzamelen dan moeten
alle leden daar gebruik van kunnen maken en niet een
selecte groep.
Kees Nieuweboer
Boekhoudavonden op 20 en 27 februari
Vanwege de drukbezochte avonden vorig jaar organiseren
wij in februari weer twee boekhoudavonden. Per avond
worden bepaalde bedrijfsvormen behandeld.
Monique Besseling en Siem Weel van WEA Accountants
en Adviseurs begeleiden deze avonden en kunnen uw
vragen beantwoorden over deze materie.
Data: woensdag 20 februari en woensdag 27 februari.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Bovenkarspel
De eerste avond (20 februari) zal het over besloten
vennootschappen gaan (BV’s).
De tweede avond (27 februari) zullen de persoonlijke
rechtsvormen (Vof, eenmanszaak en maatschap)
behandeld worden.
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Mocht er interesse zijn om beide avonden bij te wonen dan
mag dat natuurlijk ook. Deze avonden zullen niet gaan over
de overstap van de ene naar de andere bedrijfsvorm, maar
vooral over:
• Jaarrekening voor eenmanszaak en/of BV
• Verschil tussen economische en fiscale jaarrekening
• Solvabiliteit van je bedrijf, wat is dit en hoe weet je of je
bedrijf solvabel is, welke cijfers zijn voor de bank
belangrijk.
• Afschrijving is dit Kosten of Uitgaven
• Herwaardering van cultuurgrond
• Oprichten van een spaar-BV bij groot box 3 vermogen
• Fiscale positie van de meewerkende partner
• Bedrijfsopvolging
Aanmelden voor deze avonden vóór 18 februari
Voor beide avonden is er plaats voor 30 personen
Meld u aan bij: mvdiesen@ltonoord.nl
Geef hierbij aan om welke datum het gaat en met hoeveel
personen u wilt komen.
Ledenavond over Landbouwportaal Noord-Holland en
Verzekeringen in maart
In maart staat een ledenavond over het Landbouwportaal
Noord-Holland met een toelichting over de subsidieregeling
Bodem & Water (hulp bij verbeteren van de waterkwaliteit,
bodemstructuur en voorkomen van verlies van mineralen en
emissie van gewasbeschermingsmiddelen). Ook wordt de
werking van de website van het Landbouwportaal getoond
(informatieve website voor agrariërs met informatie, kennis,
maatregelen en toegang tot subsidies).
www.landbouwportaalnoordholland.nl
Naast dit onderwerp zal Univé Verzekeringen ingaan op
o.a. de verzekerbaarheid van bedrijven.
Verslag gezamenlijke avond met Vrouw & Bedrijf
Op 7 januari werd in Wadway
door Caroline van der Plas
(o.a. communicatiespecialist
en oprichter van
@Boerburgertweet) voor een
volle zaal stilgestaan bij de
noodzaak voor de agrarische sector om te communiceren
via (social) media. Niet alleen door de organisaties maar
door ieder individueel bedrijf, zo betrek je de omgeving op
een positieve manier bij waar je mee bezig bent en draag je
bij aan een positieve beeldvorming over de sector bij de
burger. Ook kwamen ondernemers aan het woord die hier
al volop mee bezig zijn: Marbel de Graaf (Leven van de
Wind) en Wilco Brouwer de Koning (Boerderij Ter Coulster).
Het was een inspirerende avond, er werd nog volop
nagepraat!
Verslag jaarvergadering op 14 november
De jaarvergadering van de afdeling vond dit jaar plaats bij
het Broersen Spinazie in Lutjebroek. Maatschap Broersen
is specialist in het telen van veldverse spinazie en andere
bladgroenten. De jaarvergadering werd goed bezocht.
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De afdelingscontributie voor 2019 werd ongewijzigd
vastgesteld op € 50,- per bedrijfslid en € 20,- voor overige
leden. Alleen de onderafdeling Stede Broec heft nog
onderafdelingscontributie.
Na de jaarvergadering vertelde Gerard Broersen over het
bedrijf en bood de aanwezigen een verrassend smakelijke
spinaziesmoothie aan. Daarna volgde een film over en
een rondleiding door het bedrijf, waarbij alle vragen
werden beantwoord.
De jaarvergadering werd afgesloten met een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Met dank aan het Mts. Broersen
Nieuw afdelingsbestuur - stand van zaken
Er is gekzen voor een nieuwe bestuursstructuur richting
de toekomst. Er wordt dan gewerkt met een klein
kernbestuur met daarin themahouders voor Ruimtelijke
Ordening, Bodem & Water, Flora & Fauna en PR & Imago/
Ledenactiviteiten. Hieraan toegevoegd zijn een ambtelijk
secretaris en penningmeester en een adviseur vanuit de
Agrarische Jongeren.
Daarnaast zijn per gemeente werkgroepen (voorheen
onderafdelingen) actief die gebiedszaken volgen, zaken
signaleren en samen met de betreffende themahouder
oppakken en huiskamerbijeenkomsten organiseren voor
direct contact met de leden.
Ook zijn er portefeuillehouders voor de verschillende
sectoren (melkveehouderij, akkerbouw,
vollegrondsgroente, bloembollen, glastuinbouw). Zij
bezoeken regionale en landelijke bijeenkomsten en
houden contact met het afdelingsbestuur over (regionale)
ontwikkelingen in de sectoren.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met twee
geïnteresseerde personen. Dit heeft geresulteerd in het
meedraaien in het afdelingsbestuur door Joeri Ham
(beoogd portefeuillehouder melkveehouderij en
contactpersoon voor Drechterland) en Elles Zuurbier
(beoogd themahouder PR & Imago/Ledenactiviteiten).
Kees Nieuweboer, huidig bestuurslid, zal de functie van
themahouder Flora & Fauna invullen.
Volgende stap is de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
De voorzitter zal actief zijn op het dossier RO en/of Bodem
& Water. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
de huidige voorzitter of met de secretaris.
Even voorstellen...
Ik ben Joeri Ham,
melkveehouder in
Wijdenes. Samen
met mijn vrouw,
Mariska, hebben
we 4 kinderen van
11, 13, 16 en 16
jaar. Mariska is
ambulant
begeleider in het
speciaal onderwijs.
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Sinds 1984 boeren we aan de Wijmers in Wijdenes, waar
we door de verkaveling naartoe verplaatsten vanuit de
grupstal in Schellinkhout. Hier melken we nu zo'n 65
melkkoeien en daarnaast houden we nog 5 schapen. Met
29 hectare gras achter de boerderij is er voldoende ruimte
om veel te weiden. De melkkoeien gingen dan ook 5
december voor het laatst naar buiten en de pinken gingen
net voor de kerst weer naar binnen. Ook hebben we nog
een 16 hectare gras aan de overkant van de weg en in het
dorp in gebruik. In het verleden hebben we ook nog pruimen
geteeld (Reine Victoria), maar deze teelt is nu beperkt tot 12
bomen.
Eens in de week ga ik schaatsen op de Westfries. Ook speel
ik al vele jaren bariton bij fanfarekorps Ons Genoegen in
Wijdenes, waar ik ook in het bestuur heb gezeten.
En nu mag ik voor LTO Noord-afdeling West-Friesland
contactpersoon zijn voor Drechterland en de
melkveehouderij gaan doen.
Overleg gemeenten
Vanuit de afdeling vindt met alle gemeenten in WestFriesland overleg plaats met als doel knelpunten ten
aanzien van de ruimte om te kunnen ondernemen onder de
aandacht te brengen. Heeft u zaken die met de gemeente
besproken zouden kunnen worden dan kunt u contact
opnemen met het contactpersoon van het bestuur in uw
gebied. U kunt hierbij denken aan wegenonderhoud,
riolering, knalapparaten, enz.
Telefoonnummers vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Er zijn brieven gestuurd naar:
- de gemeente Opmeer over het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe
2018 (o.a. gepleit voor grote bouwvlakken).
- de provincie Noord-Holland m.b.t. het Ontwerp
Provinciaal lnpassingsPlan (PlP) Herinrichting N241 A.C.
de Graafweg (o.a. is gereageerd op een essentiële
vleermuisroute die is opgenomen in het plan).
IJmeer-Markermeer
In het IJmeer en Markermeer willen ze steeds meer
eilanden plaatsen. Dit wordt gedaan door het uitdiepen van
de meren zodat dezelfde hoeveelheid water in deze meren
blijft. Dit is goed voor de drinkwatervoorziening. Komend
jaar willen ze tijdelijk het peil verhogen zodat er voldoende
water is voor de land- en tuinbouw. Maar in de winter
gebeurt dit niet. Aangezien we voor de aanvoer van water
afhankelijk zijn van de regen die in Zuid-Duitsland valt, kan
het zo zijn dat er geheel geen extra water komt dus ook het
peil niet verhoogd kan worden. Wij hebben juist extra water
nodig in het voorjaar en de zomer. Maar dan kan het peil
niet omhoog want dan komen de strandjes onder water.
Men denkt dat als er een droge periode komt dat ze
voldoende tijd hebben om het peil te verhogen. Ook voor
het drinkwater zal dit moeten gebeuren.
Wij hebben Rijkswaterstaat bijgepraat en wij blijven ons
inzetten om ervoor te zorgen dat er voor de land- en
tuinbouw altijd voldoende water zal zijn.
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Eilanden in De Weelen
De gemeente Stede Broec zou graag zien dat de
eilandjes van De Weelen weer in cultuur worden
gebracht door tuinder, ex-tuinders of mensen die dit leuk
vinden. Als het kan met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt geld beschikbaar gesteld.
Weten jullie mensen die het leuk vinden om dit te doen
laat het dan weten.
Werk bieden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kan een verrijking zijn voor uw bedrijf.
Mensen met een beperking zijn trouw, hebben vaak geen
9 tot 5 mentaliteit en vinden het belangrijk dat het bedrijf
goed draait. In elk bedrijf met personeel zou men 1 of
meerdere van deze mensen aan het werk moeten
hebben. Door deze mensen wordt vaak de sfeer
verbeterd en je geeft hen bestaansrecht. Geef ze een
kans bij u op de werkvloer.
LTO Noord en de Rabo AZ Foodtour
Vanaf 5 maart gaat de AZ Foodtour van start. Een tour
waarbij maar liefst 100 klassen in thema’s als gezond eten,
streekproducten en sportvoeding duiken. Elke les
behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema. Met
filmpjes van AZ-spelers, trainers en voedseldeskundigen
wordt de lesstof aan de klas voorgeschoteld. Vervolgens
voeren de leerlingen opdrachten uit, vastgelegd in vlogs.
Vanuit LTO Noord zijn wij bij dit project betrokken omdat de
9e afsluitende les bestaat uit een bezoek aan een boerderij.
Lijkt het jullie leuk om in het kader van de Rabo AZ
Foodtour vanaf 5 maart een schoolklas te ontvangen?
Laat het dan weten aan de secretaris. Ook goed om te
vermelden is dat er per bezoek een budget van € 250,beschikbaar is.
Faunazaken
Schade melden!
Steeds weer blijkt dat er vrijwel geen faunaschade wordt
gemeld terwijl uit berichten van individuele leden blijkt dat
er wel degelijk sprake is van (grote) schade. Hierbij roepen
we u op om alle schade te melden. Ook als geen
tegemoetkoming in de schade wordt aangevraagd is het
toch van belang om de schade te melden. Als er geen
schade wordt gemeld en/of een tegemoetkoming schade
wordt aangevraagd, bestaat de kans dat wordt besloten om
de genoemde soorten van de vrijstellingslijst te halen
'omdat ze weinig schade veroorzaken'. Dan schieten we
onszelf in de voet en wordt beheer en schadebestrijding
van deze soorten naar de toekomst toe een stuk lastiger.
Kortom, meld alle schade en/of vraag een tegemoetkoming
aan!
Om een en ander gemakkelijker te maken is er een App in
ontwikkeling, we houden u hiervan op de hoogte.
Een stappenplan voor schade melden vindt u op onze
website: www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland
Op de website ook een filmpje waarin is te zien hoe faunaschade te melden (van een Zeeuwse akkerbouwer).
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Hoe werkt eieren prikken
De ganzen broeden tussen eind februari en begin juni met
een piek tussen half maart en half april. De legsels bevatten
meestal 4 tot 7 eieren. Het nest ligt meestal goed verborgen
in besloten vegetatie zoals riet onder struiken of bomen,
meestal op minder dan 10 meter van open water. Prikken doe
je aan de bolle kant van het ei met een lange naald, waarmee
je de eierdooier doorprikt. Meer informatie over het op een
juiste manier prikken van de eieren vindt u op onze website
(onder Documenten).
Melden
Wanneer je een prikronde doet op je land, is het belangrijk
het aantal nesten en het aantal eieren te melden bij de WBE.
Alleen op deze manier is de omvang van de
ganzenproblematiek goed in kaart te brengen. Het melden
van gevonden nesten of schade kan via de website
www.faunaschade.nl. Hier kunt u ook ganzenschade melden
(zonder kosten).
Alleen wanneer u een schadeclaim indient, zijn er kosten aan
de registratie verbonden.
Broedgebied
Beheert u een terrein waar veel ganzen broeden en
daarmee flink schade veroorzaken? Meld dit vooral bij uw
WBE. Zij kunnen uw terrein aanmelden als potentieel
vanggebied

veel eerder weer op de been is. Daarbij komt ook dat de
medische cultuur in het buitenland heel anders is dan in
Nederland. Men verwacht dezelfde cultuur. Hierdoor kan
er soms uit onbekendheid bij het slachtoffer en naasten
worden gehandeld tegen de bedrijfsregels met mogelijk
gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het is juist daarom
belangrijk om een Poolse bedrijfshulpverlener op je
bedrijf te hebben, zodat zij de uitgangspunten van de
bedrijfshulpverlening begrijpen in het belang van het
slachtoffer en het bedrijf. Geef snel uw Poolse
medewerkers op.
Bedrijfshulpverlening een must op elk bedrijf
Ieder bedrijf moet een bedrijfshulpverlener op zijn bedrijf
in dienst hebben of zelf de opleiding volgen. Bij een
ongeval wordt hierop gecontroleerd en u krijgt een boete
als er niemand de opleiding heeft gevolgd. Elke 2 jaar
moet u de herhalingscursus doen om uw diploma geldig
te houden.
In West-Friesland werken we samen met IBAA. Deze
organisatie geeft vaak de cursussen op locatie zodat u
van diverse praktijkvoorbeelden kunt leren. Heeft u
personeel die de cursus of herhalingscursus wil volgen
geef dit door aan Trude Buysman 06-36171778 of
trudebuysman@gmail.com.
Volg ons op Facebook
LTO Noord afdeling West-Friesland is ook te vinden op
Facebook! We plaatsen hier regionale items en algemene
agrarische zaken. Volgt u ons?

Bestuurssamenstelling

Bedrijfshulpverlening voor Poolse Medewerkers
In veel bedrijven werken buitenlanders. Bij een ongeval is
het belangrijk dat ze in de moederstaal kunnen worden
aangesproken. Daarnaast is het voor het bedrijf ook van
groot belang dat de hulpverlening plaatsvindt volgens de
Nederlandse richtlijnen.
IBAA-BHV verzorgt binnenkort weer een opleidingscursus
en herhalingslessen voor Poolse medewerkers. De data en
locatie zal in overleg met de deelnemers worden bepaald.
Opgave kan via de mail trudebuysman@kpnmail.nl of
06-36171778.
Buitenlandse werknemers zijn niet meer weg te denken in
onze bedrijfsvoering. Veel van deze medewerkers komen
elk jaar terug of vestigen zich in Nederland. Bij een ongeluk
of paniek vervallen ze veelvuldig terug in de moederstaal.
Op dat moment wordt het moeilijk om een goede
conversatie op gang te brengen. Door op je bedrijf bedrijfshulpverleners te hebben die de Poolse taal machtig zijn kan
er veel beter worden opgetreden bij ongelukken. De patiënt
wordt veel rustiger, daardoor kan erger worden voorkomen.
De begeleiding van de patiënt en de behandeling van de
patiënt zal ook zijn vruchten afwerpen omdat de patiënt
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• A. Schouten - voorzitter
tel. 0229-572456 e-mail: ap.schouten@quicknet.nl
• Vacature - Noorder-Koggenland/Wognum
• J. Visser - Drechterland
tel. 0229-501440 e-mail: j.visser-8z7@kpnplanet.nl
• J. Ham - Drechterland/Veehouderij
tel. 0229-501749 e-mail: ham-koster@quicknet.nl
• C. Nieuweboer - Opmeer/Flora & Fauna/Veehouderij
tel. 0229-581630 e-mail: keesnieuweboer@hetnet.nl
• D. Smal - Koggenland
tel. 06-46496635 e-mail: dick.smal@quicknet.nl
• C. Klaver - Koggenland
tel. 0226-451601 e-mail: vofklaverpronk@outlook.com
• T. Buysman - Stede Broec/Vrouw en Bedrijf
tel. 0228-516958 e-mail: info@degouwestek.nl
• P. Raven - Glastuinbouw
tel. 0228-520330 e-mail: pg.raven@quicknet.nl
• F. ter Hofstede - Fruitteelt
tel. 0229-50 19 03 e-mail: f.terhofstede@hetnet.nl
• M.J. Botman - Vollegrondsgroenteteelt
tel. 06-52004810 e-mail: meindertjan_b@hotmail.com
• K. Mienis - penningmeester
tel. 0229-203558 e-mail: k.mienis@quicknet.nl
• M. van Diesen - secretaris
tel. 088-8886666 e-mail: mvdiesen@ltonoord.nl
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