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PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND

KLAARSTOMEN VOOR NIEUW SEIZOEN

PJG BOOST!

Nieuwe voorzitter PJG

Een frisse wind

Sinds 30 mei 2018 is Sjoerd Rombout voorzitter van
Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). Dit gebeurde tijdens een ledenvergadering waar Lisanne Penterman na
ruim drie jaar voorzitterschap, bedankt werd voor haar
inzet. Lisanne blijft als bestuurder actief voor PJG.
De leden stemden in met het samenvoegen van de twee
werkgroepen PJG en GAJK naar het Dagelijks Bestuur
PJG/GAJK. Wanneer je samen optrekt, sluit je nog beter
aan bij de praktijk en de uitvoering gebeurt met een nog
grotere betrokkenheid van de leden. Vanaf het nieuwe
seizoen (september), dat zal worden afgetrapt met
startavonden in verschillende regio’s, wordt deze koers
echt zichtbaar. Ook start PJG/GAJK in het nieuwe seizoen met een samenwerking met ZONE.COLLEGE (voorheen AOC Oost en Groene Welle).

Samen met een aantal jongeren uit Gelderland is op
4 juli 2018 tijdens de PJG BOOST gebrainstormd over
de taken en mogelijkheden van PJG.
Om de creativiteit te prikkelen en de samenwerking te
versterken startte de BOOST met een escaperoom: ontsnap zo snel mogelijk uit een 17e eeuws pand. De samenwerking bleek bijzonder goed want de ontsnapping
lukte ruim binnen de vooraf gestelde tijd.
Tijd om met serieuze zaken aan de slag te gaan:





Taakverdeling (van links naar rechts op de foto)
Algemeen bestuursleden Lisanne Penterman, Gert-Jan
Eggink, Alexandra Feddema en Tjeerd van Buuren.
Sjoerd Rombout (voorzitter) en Renske Smids (algemeen
bestuurslid). Op de foto ontbreekt Annemarie Slagman
(penningmeester).

Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
06 13 48 86 35
info@pjgelderland.nl

Wat heb je nodig om over vijf jaar nog in Gelderland
te wonen?
Wat heeft een ‘nieuwe’ activiteit nodig om succesvol te zijn voor jongeren.
Hoe kun je jongeren werven voor vrijwilligerswerk?
Hoe kan PJG jongeren concreet ondersteunen?

Aan de hand van o.a. deze (deels door de aanwezige
jongeren ingebrachte) vragen gaven aanwezigen hun
mening.

De input van de aanwezigen is zeer bruikbaar! We zijn
blij met de opbrengst van de BOOST. Zo kan PJG de jongeren in Gelderland nog beter van dienst zijn.

Smart Grass Production
in het Rivierengebied
Goed gras van eigen bodem; daarmee is een groep
jonge boeren in het Rivierengebied nu ruim anderhalf
jaar bezig. Samen met het Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt richten zij zich op de veehouderij van de toekomst en testen zij nieuwe methoden van bemesting
van grasland. Studenten van de HAS Hogeschool Den
Bosch hebben hierin de hoofdrol.
Zij doen verschillende praktijkproeven op percelen bij jonge
boeren, om vervolgens de grasopbrengst te meten en vergelijken
op hoeveelheid
en kwaliteit. Goed graslandbeheer gaat niet alleen om
het voorkomen van bodemverdichting, maar ook over
het gebruiken van de juiste grasmengsels en het aanwenden van meststoffen met de juiste techniek en op
het juiste tijdstip.
Op vrijdag 14
september
2018 vindt de
Dag van Hoeve
Boveneind
plaats.
Deze dag staat
volledig in het teken van bodem, bemesting en gras en wordt geopend
door Europarlementariër Jan Huitema. De ervaringen
van afgelopen anderhalf jaar worden gedeeld in workshops en de mogelijkheden van precisiebemesting worden getoond tijdens een doorlopende demo markt.
Meer informatie is te vinden via: facebook.com/grasopbrengst.

Vereniging AVG-proof
Hoe doe je dat?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen bewaren, dus ook de
plattelandsjongeren verenigingen. Op 14 mei 2018 organiseerde PJG daarom een ledeninformatieavond. Spreker was Ellen Caspers, jurist bij Countus en expert op
het gebied van AVG.
Vragen die aan bod kwamen:




Mag je zomaar iedereen digitaal uitnodigen voor je
volgende evenement?
Wat staat er in een verwerkingsregister?
Moeten papieren documenten ook beveiligd zijn?

Iedereen werd aan het denken gezet over welke persoonsgegevens bewaard mogen worden en hoe. Vrijwilligersorganisaties zijn verplicht te inventariseren welke
gegevens ze waarom (!) vastleggen en op welke wijze.
(Persoons)gegevens die een vereniging bewaart mogen
ook niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Denk bij het versturen van een e-mail ook aan privacy.
Regelmatig komen e-mails voorbij waarbij alle e-mailadressen in de CC (Carbon Copy) staan. Dit mag dus
niet! Zet ze in de BCC (Blind Carbon Copy).
Op verzoek is op 9 juli 2018 een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Met begeleiding van Ellen Caspers heeft
een aantal verenigingen een privacybeleid en verwerkingsregister opgesteld.
Deze bestanden zijn beschikbaar voor alle PJG & GAJK
verenigingen via:

E info@pjgelderland.nl
M 06 - 13488635.

