NFO
Fruitteler en bestuurder kandidaat NFO-voorzitterschap

‘Ik wil zichtbaar,
herkenbaar en
aanspreekbaar zijn’

Het NFO-hoofdbestuur draagt op advies van de vertrouwenscommissie Gerard van den Anker unaniem
voor als opvolger van Michiel Gerritsen. Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 juni
kunnen de leden hun stem uitbrengen voor het voorzitterschap. Fruitteelt stelde Van den Anker een
aantal vragen over zichzelf, de NFO en de sector.
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Gerard van den Anker: ‘Ledenbinding vind ik belangrijk, want met elkaar moeten we de schouders eronder zetten.’
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