
 
                                                                                                                                                            

 
 

 

 

UITNODIGING! 

Algemene Ledenvergadering Biohuis 
21 januari 2015  

Biobeurs, IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle 
 
Het Biohuis nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op 
woensdag 21 januari 2015 voorafgaand aan de Biobeurs.  
 
AGENDA  
10.00 Inloop en koffie/thee  
10.30 Opening 

 Verslag vorige ALV 
 Jaarverslag: Terugblik op de activiteiten en successen van 2014 
 Financieel verslag 2014; kascontrole commissie  
 Kleine bedrijvenregeling 
 Begroting 2015  
 Beleidsplan 2015  
 Aftredende en herkiesbare bestuursleden: Kees van Zelderen en Douwe Monsma  

11.45 Sluiting besloten gedeelte 
 
12.00 Openbaar deel: Bio Pioniers 
13.00 Afsluiting en gezamenlijke lunch in het restaurant (op eigen kosten) 
 
Bio Pioniers 
In dit openbare deel van de vergadering (dus ook voor niet-leden) laten we ons 
inspireren door boeren en tuinders die een belangrijke rol vervulden in het verleden in de 
biologische en biologisch-dynamische landbouw. Er zijn 5 personen uitgenodigd op het 
podium, mannen en vrouwen, oud en jong. Met hen wordt ingegaan op vragen als: 
waarom ging jij biologisch produceren? Hoe dacht je toen over de toekomst? Wat is 
daarvan terechtgekomen en wat niet? Hoe ziet het eruit in 2030 en wat ga jij daar zelf 
aan doen?  
 
Aanmelden  
Als u Biohuis lid bent, kunt zich vanaf nu aanmelden voor de ledenvergadering. I.v.m. de 
catering graag uiterlijk 16 januari 2015 per e-mail aanmelden op info@biohuis.org. 
Aanmelden doet u met “aanmelding ALV” in de titel en de vermelding van uw naam en 
de sectororganisatie waar u lid van bent (zie hieronder). Na aanmelding ontvangt u de 
vergaderstukken. 
 
Ben ik al lid?  
Alle leden van de dragende organisaties van het Biohuis zijn automatisch lid van het 
Biohuis en daarmee uitgenodigd. De dragende organisaties van het Biohuis zijn: 
Natuurweide, VBV, BPV, Prisma, Groene Geit, NVPM, FBBF, BDEko, Biowad, LTO 
Noord, ZLTO, LLTB, Vereniging van biologische boeren Zuidwest, LTO Glaskracht. 
Daarnaast kent het Biohuis ook individuele leden.  
 
Bent u nog geen lid van het Biohuis, maar wilt u dat wel worden? Dan bent u ook 
welkom, vermeld dit dan bij uw aanmelding. Meer informatie vindt u op www.biohuis.org  
 
 

 

http://www.biohuis.org/

