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Alle goeds!
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij u en uw gezinsleden allereerst een gezond en gelukkig 2017
toe.
Jaarvergadering 19 januari in De Bult
A.s. donderdag vindt de Jaarvergadering plaats met als spreker Sieto van Houten,
die schetst tegen welke grenzen u als ondernemer kunt aan lopen. In het
zakelijke gedeelte nemen we afscheid van bestuurslid Aad Kester. Per abuis niet
op de uitnodiging vermeld: Harm Bergman en Anne-Marie van der Geest zijn
aftredend en beide herkiesbaar. Arjan Schoonhoven is onze nieuwe
bestuurskandidaat.
Op verzoek van LTO Noord staat op de agenda het vaststellen van een huishoudelijk reglement. Omdat u
als lid van te voren inzage dient te krijgen in het HHR, stuur ik deze als bijlage mee. De passages in het rood
zijn vrij in te vullen door de afdeling.
Doet u ook mee?
Zoals bekend is Schoon Erf, Schoon Water in Friesland van start gegaan. Samen gaan we aan het werk om de
erfafspoeling terug te dringen. In het project werken LTO Noord, AJF, NMV en Wetterskip Fryslân met elkaar
samen.
Binnenkort start binnen onze afdeling de eerste groep van 15 leden met Schoon Erf, Schoon Water. Tijdens deze
startbijeenkomst op 26 januari in De Bult in Ter Idzard krijgen de deelnemers van de adviseurs te horen wat de
nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van erfafspoeling is en wat het maatwerkbezoek op het erf inhoudt.
Na deelname aan dit project is uw erf op orde en heeft u recht op een stimuleringsbijdrage van € 1.000,- van de
Provincie. Ook krijgt u gedurende de looptijd van het project tot eind 2020 geen handhavingbezoeken van
Wetterskip Fryslân met betrekking tot erfafspoeling.
U kunt, als u in de buurt woont, de startbijeenkomst die nu gepland staat bijwonen. U dient zich dan wel eerst als
deelnemer aanmelden. Dat kan via www.schoonerfschoonwater.frl
Meedoen biedt alleen maar voordelen en bovendien voorkomen we, als er veel melkveehouders deelnemen, een
heffing van Wetterskip Fryslân!
Wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan op www.schoonerfschoonwater.frl
U kunt ook bellen naar de informatielijn: 088 – 888 66 55 of een mail sturen naar info@schoonerfschoonwater.frl.
Noteert u deze data alvast in uw agenda:
15 februari : Ontvangst en rondleiding bij Home Center door de familie Kapenga
15 maart
: gezamenlijke avond LTO, VVB’s, ANV en AJF: cabaretduo Harm en Roelof bij Pieter Poot
Het bestuur

