Uitnodiging

Beleef de kersenteelt
met de NFO!

Vrijdag 16 juni 2017
Wij nodigen u van harte uit
voor de Algemene Ledenvergadering van de NFO.
Nederlandse kersen zijn helemaal terug van weggeweest. We zien
ze weer volop in de supermarkt en in de traditionele stalletjes
langs de weg. Wat is er dus een betere plek voor de ALV dan een
bedrijf waar kersen centraal staan?
Gouden formule
Midden in de Kromme Rijnstreek in Cothen ligt
Fruitteeltbedrijf Theo en Martine Vernooij. Hier vind
je naast moderne aanplanten nog de traditionele
hoogstambomen. Het bedrijf bestaat verder uit een
landwinkel, een schenkerij, een arboretum en een
kersenmuseum.
Het jaarlijkse kersenfestival trekt duizenden bezoekers!
Tijdens de ALV vertelt Theo Vernooij over de historie van zijn bedrijf, en
over de keuzes waar hij voor staat. Hij besluit met wat volgens hem de
drie grootste uitdagingen zijn in de praktijk.
Duurzame sector
NFO-voorzitter Michiel Gerritsen houdt een inleiding
over de toenemende vraag van consumenten naar
gezonde voeding. Die biedt de sector volgens
de NFO veel kansen. Gerritsen licht toe hoe de
NFO de transitie wil vormgeven naar een verdere
verduurzaming van de sector. Daarnaast gaat hij in op:
 De gevolgen van de vorstperiode voor de verwachte
oogst in Nederland en de EU.
 De voortgang van de dialoogsessies die afgelopen winter
plaatsvonden.

Invloed Nederlandse politiek
Helma Lodders is VVD-woordvoerder landbouw
in de Tweede Kamer. De fruitteelt heeft mooie
en gezonde kanten. Dit biedt kansen richting
de consument en maatschappij. Maar de
fruitteelt opereert ook op een wereldmarkt.
En het speelveld is niet overal gelijk. Zo
hebben Nederlandse fruittelers hoge kosten
voor seizoenarbeid. Ook is de belasting op de brede
weersverzekering het hoogst binnen de EU. En dat terwijl het klimaat
verandert en de weerrisico’s toenemen. Kan de Nederlandse politiek
hierin iets betekenen voor de fruitteelt?
Programma ALV op vrijdag 16 juni
14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Welkom door Siep Koning, directeur NFO
14.35 uur Jaarrede van Michiel Gerritsen, voorzitter NFO
15.00 uur	Presentatie Helma Lodders, VVD-woordvoerder landbouw
in de Tweede Kamer
15.40 uur Presentatie Theo Vernooij
16.00 uur	Borrel / rondleiding over het bedrijf, de landwinkel en/of
het kersenmuseum
Locatie
Fruitteeltbedrijf Theo en Martine Vernooij, Groenewoudseweg 18,
3945 BC Cothen.
Aanmelden
kan tot dinsdag 13 juni. Klik hier om u online aan te melden.

