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pjg
Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging 
door en voor jongeren van het Gelderse platteland. Bij PJG zijn 23 loka-
le jongerenverenigingen aangesloten met ruim 1.400 leden en 168 actieve 
bestuursleden. Verenigingen, die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve 
jongeren, die op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeen-
komsten organiseren. De PJG verenigingen bestaan uit jongeren uit de regio 
die samen verschillende activiteiten organiseren voor hun omgeving. PJG 
probeert op verschillende manieren de regionale afdelingen met elkaar in 
verbinding te brengen. Het is de rol van PJG om te initiëren, te stimuleren, 
te verbinden en te begeleiden. Om ook in de toekomst de kracht van platte-
landsjongeren te kunnen benutten, hun creativiteit, enthousiasme en betrok-
kenheid, is het belangrijk een sterke jongerenorganisatie te behouden. Ook 
demografische ontwikkelingen, de decentralisaties en de veranderende rol 
van de overheid vragen om sterke lokale organisaties, die invulling geven aan 
modern noaberschap.



BESTUURSLID LISANNE PENTERMAN
“Ik ben als ‘buitenstaander’ bij PJG terecht gekomen. Ik zocht destijds een leerzame 

uitdaging die goed te combineren was met mijn studie. In de 2,5 jaar dat ik actief ben 
binnen PJG is er veel georganiseerd. Ik ben ook trots op de vereniging. Als werkgroep 

PJG zullen wij het komende jaar meer zichtbaar zijn en dit zullen de lokale afdelingen ook 
gaan merken. Waarschijnlijk spreek of zie ik jullie snel. Mochten jullie meer willen weten of 

vragen hebben, bel gerust!” Naast Lisanne’s inzet in de werkgroep PJG is zij ook actief 
als PJG bestuurslid.

ANNEMARIE SLAGMAN 
“Na zes jaar met veel plezier penningmeester te zijn geweest bij OJWLvond 
ik het goed dat iemand anders het stokje over zou nemen. Van OJWL ben 
ik in het penningmeesterschap van PJG gerold. Wat mij bij PJG aanspreekt 
is dat je verenigingen kunt ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren. 
Door mijn ervaring bij de plaatselijke vereniging hoop ik zo mijn steentje bij 
de kunnen dragen.” Naast Annemarie’s inzet in de werkgroep PJG is zij ook 
actief als PJG bestuurslid.

LISETTE KOOIJMAN
Na vele jaren van inzet binnen het GAJK en het PJG neemt Lisette 
afscheid en zal zij tijdens de PJG ALV 2018 aftreden van haar functie. 
“Nadat ik ruim vijf jaar met veel plezier bestuurslid van het GAJK-be-
stuur was, ben ik nu bestuurslid van het dagelijks bestur PJG/GAJK. 
Ik vind het leuk om met dit bestuurswerk de belangen van jonge 
boeren en plattelandsjongeren te behartigen.”

NARDY KÖNING
Ook Nardy neemt na vele actieve jaren binnen het GAJK en het PJG be-
stuur afscheid en zal tijdens de PJG ALV 2018 aftreden van haar functie.  
“Na vijf mooie en zeer leerzame jaren in het GAJK heb ik het stokje over-
gedragen aan nieuwe bestuursleden. Met veel plezier ben ik momenteel 

bestuurslid van het DB van het PJG/GAJK!”

bestuur pjg
VOORZITTER
PJG is op zoek naar een nieuwe enthousiaste voorzit-
ter. Heb jij hier wel oren naar? Kom eens met een van 
ons kletsen, we kunnen je precies vertellen hoe leuk 
het is en wat er allemaal bij komt kijken! 

werkgroep pjg
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SUZANNE RUESINK
“Onze kennis en kunde met betrekking tot de landbouw wordt wereldwijd 
gevraagd. Door sectoren te laten samenwerken en ons samen te vereni-
gen, zetten we kansen om in acties en daar hebben we allemaal profijt van. 
Één ding hebben allemaal gemeen: Trots op de landbouw!” Suzanne treedt 
tijdens het PJG ALV 2018 af na vele jaren actief bestuurswerk.

TJEERD VAN BUUREN
“Het GAJK past goed bij mijn manier van denken: positief, objectief 

en agratisch getint. Mijn doel binnen het GAJK is om de belangen te 
behartingen van (jonge) boeren. Mijn hart ligt in de agrarische sector, 

er is zeker toekomst voor de ondernemende agrariër!” 

SJOERD ROMBOUT
“Het spreekt mij ontzettend aan om samen met andere jonge agrariërs 
te sparren over onderwerpen uit de sector. Vanuit deze gedachte ben 
ik sinds 2017 actief in het GAJK-bestuur. Graag wil ik jonge Gelderse 
akkebouwers meer betrekken bij belangrijke discussies en horen wat zij 
belangrijk vinden. 

GERT-JAN EGGINK
“Steeds vaker ligt de agrarische sector onder een vergrootglas. Het is daar-
om extra belangrijk dat we blijven uitleggen wat we doen, hoe we dat doen 
en waarom we dat doen. Willen wij als jonge ambitieuze boeren en tuinders 
een toekomst hebben in deze mooie sector? Dan zullen we daar voor moe-

ten vechten. Daarom ben ik ingestapt bij het GAJK-bestuur. Om boeren, 
hoe divers ook, met elkaar te verbinden!” 

RENSKE SMIDS
“Het is belangrijk dat we onze boerentrots laten zien en delen, vind je niet? Want 
wat zijn we goed in wat we doen! Iedereen die zich in de sector bevindt zal kunnen 
beamen dat het zijn van een agrarisch ondernemer geen baan is, maar een levens-
stijl. Er is passie voor nodig, vakmanschap en trots. De agrarische sector is één van 
de pronkstukken van Nederland en ik vind dat dit gedeeld moet worden.”

ALEXANDRA FEDDEMA
“Belangen behartiging voor (jonge) veehouders, de maatschappij kennis over-

dragen van de sector maar ook mijn netwerk obouwen, zie ik als mijn 3 be-
langrijkste doelen om actief te zijn binnen het GAJK. Ik ben verknocht geraakt 
aan de agrarische sector en vind dat iedereen in Nederland trots moet zijn op 

agrariërs!“

STEFAN REGELINK
“Als bestuurder en belangenbehartiger heb je de kans om mee te 
denken over actualiteiten in de sector en kun je je eigen wensen 
en ideeën het beste kenbaar maken. De grootste uitdaging vind 
ik om een positieve bijdrage te leveren aan de uitstraling van de 
sector.” Ook Stefan treedt vanavond tijdens de PJG ALV 2018 af 
van ziijn bestuursfunctie binnen het GAJK.

gajk werkgroep

gajkGAJK is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuurders! Wil jij je inzetten 
voor de jonge boeren in Gelderland op zowel provinciaal als lokaal niveau? 

Kom eens met één van ons buurten over hoe een GAJK bestuursjaar er nou 
uitziet! 
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gajk werkgroep

Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt is de vereniging voor jon-
ge boeren en tuinders uit Gelderland. Het GAJK is een werkgroep 
van PJG die bestuurd wordt door zeven jonge vertegenwoordigers 
die in ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te 
zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinciale ver-
eniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievor-
ming en het ontwikkelen van ondernemerschap.
GAJK heeft zo’n duizend leden, die via hun lokale AJK afdeling 
(Agrarisch Jongeren Kontakt) zijn aangesloten. Het provinciale 
bestuur richt zich enerzijds op verenigingszaken – opdat jonge 
boeren en tuinders verenigt zijn in lokale AJK’s. Anderzijds vervult 
het GAJK een belangrijke rol als het gaat om het ontwikkelen van 
projecten, belangenbehartiging richting Provincie en het organi-
seren van events en bijeenkomsten. Dit doen zij zo, om op een 
positieve manier het belang van agrarische jongeren voor het Gel-
derse platteland te laten zien en (meer) dialoog rondom landbouw 
en voedselproductie te creëren. Het Gelders Agrarisch Jongeren 
Kontakt werkt hierbij nauw samen met het Nederlands Agrarisch 
Jongeren Kontakt.

Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt is de vereniging voor jonge 
boeren en tuinders uit Gelderland. Het GAJK is een werkgroep van 
PJG die bestuurd wordt door zeven jonge vertegenwoordigers die in 
ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te zetten voor 
de positie van agrarische jongeren. Als provinciale vereniging richt 
GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het 
ontwikkelen van ondernemerschap. GAJK heeft zo’n duizend leden, 
die via hun lokale AJK afdeling (Agrarisch Jongeren Kontakt) zijn 
aangesloten. Het provinciale bestuur richt zich enerzijds op vereni-
gingszaken – opdat jonge boeren en tuinders verenigt zijn in lokale 
AJK’s. Anderzijds vervult het GAJK een belangrijke rol als het gaat 
om het ontwikkelen van projecten, belangenbehartiging richting Pro-
vincie en het organiseren van events en bijeenkomsten. Dit doen zij 
zo, om op een positieve manier het belang van agrarische jongeren 
voor het Gelderse platteland te laten zien en (meer) dialoog rondom 
landbouw en voedselproductie te creëren. Het Gelders Agrarisch 
Jongeren Kontakt werkt hierbij nauw samen met het Nederlands 
Agrarisch Jongeren Kontakt.

gajk
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leefbaarheids-
alliantie
gelderlanD

Sinds januari 2017 is PJG één van de 
partners binnen de Leefbaarheidsal-
liantie Gelderland. In deze alliantie 
werken vier organisaties samen: 
Spectrum, Zorgbelang Gelderland, 
Dorpshuizen en kleine kernen Gelder-
land (DKK) én Plattelands Jongeren 
Gelderland (PJG). De vier partners 
werken samen in het ondersteunen 
van inwoners van Gelderland in het 
uitvoeren van plannen voor de leef-
baarheid. PJG doet dit voor platte-
landsjongeren in Gelderland. Daarom 
zie je in dit jaarverslag ook activiteiten 
die georganiseerd zijn door de Leef-
baarheidsalliantie voor plattelandsjon-
geren in Gelderland, bijvoorbeeld de 
BoBo in Oost-Gelre en de Pizzapunt-
sessie in Oostendorp. 
Vaak wordt er geschreven over ‘de 
krimp van het platteland’ en ‘vergrij-
zing van het platteland’. Het gaat dan 
o.a. over mensen, jongeren in het 
geval van vergrijzing, die wegtrekken 
van het platteland naar de stad. Vaak 
wordt hiervoor als reden gegeven dat 
er op het platteland weinig te doen 
is, de leefbaarheid is daar laag. Plat-
telands Jongeren Gelderland is het 
daar natuurlijk niet mee eens! Juist 
door de lokale verenigingen van PJG 
worden plattelandsgebieden leuk en 
interessant gehouden voor jongeren, 
wat dus vergrijzing tegen gaat en de 
leefbaarheid omhoog helpt!
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2017 was weer een jaar boordevol leuke, interessante, 
ludieke activiteiten georganiseerd door vele verschillen-
de actieve leden en bestuurders. Bij welke activiteiten 
was jij van de partij? blader snel door om het jaarover-
zicht te bekijken. 



van Start. . .
Leefbaarheidsalliantie Gelderland

A

BB
GAJK-dag Denkavit 

januari februari maart



Jongerenvisie Mariënvelde

B
D

Aapril mei juni

Werkbezoek en ronde tafel

gesprekken in de Liemers 

algemene 
leden 

vergadering

jongerenraad
neder-betuwe
brainstorm 
sessie

Kennismaking jonge boeren en studenten

GAJK bezoek Ministerie van 

Economische Zaken

Wil je meer informatie over de activiteiten van 2017? Kijk op onze website www.pjgelderland.nl



Startavond GAJK 

Smart Grass Production 

juli augustus september

Startavond PJG 

A
A



Dorpshuis van het jaar verkiezing 

Dorpsoverstijgende visies Oost-Gelre

Dorpsplan Lievelde 

oktober november december

Superboer Dag!

bot pjSteenderen

BOBO Oost-Gelre 

PJG-Boost

D
B

B

Pizzapunt sessie Oostendorp

GAJK Kaderweekend

Pitchtraining:
Oogsten met een goed verhaal

Wil je meer informatie over de activiteiten van 2017? Kijk op onze website www.pjgelderland.nl



www.pjgelderland.nl

wat is 'ie vet he? !

publicatie methoden
In 2017 is de publicatie ‘Hoe dan’ van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) 
verschenen. Hierin worden verschillende manieren beschreven om met, voor 

en door jongeren plannen of visies te vormen. Om hen na te laten denken over 
de toekomst en of zij actie moeten ondernemen. Daarnaast bevat het een aan-

tal nuttige tips voor het betrekken van jongeren en informatie over PJG en de 
Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Kortom: een handig hulpmiddel. Er worden 

twee concrete methoden beschreven die door het stappenplan makkelijk door 
jou zelf uit te voeren zijn. Mocht je daarbij ondersteuning kunnen gebruiken of 
vragen hebben over methoden op maat, neem dan contact op met PJG. De 

publicatie is online te vinden via www.pjgelderland.nl.

Nieuwe website
In één agenda alle evenementen van PJG/GAJK bekijken?
Welke verenigingen zijn er en waar houden zij zich mee
bezig? Sinds 2017 is onze vernieuwde website gelanceerd! 
Een geheel nieuw vormgegeven website, waar je alle projecten, 
maar ook de laatste nieuwsberichten over PJG, GAJK en alle 
andere verenigingen kunt vinden. Van maïscross tot een toneel-
avond, van een workshop vloggen tot een project Smart Grass. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.pjgelderland.nl

plannen voor & door jongeren 
hoe dan? !



“ “ “

“

Zorg dat jullie activiteit op onze 
website gepromoot wordt! Geeft ze 

door aan het PJG of het GAJK of 
e-mail Babke!

jullie activiteiten 
meer bekendheid

geven?

Dorpshuis van het jaar verkiezing
In 2017 vond voor het eerst de verkiezing ‘Dorpshuis van het jaar’ in Gelderland plaats. PJG is 
één van de partners in het vormgeven van de wedstrijd, waarbij het doel van PJG is om zo veel 
mogelijk goede voorbeelden te laten zien van dorpshuizen waar jongeren zich thuis voelen, een 
stem hebben en mede vorm geven aan de activiteitenagenda in het dorpshuis. Voor deze eerste 
editie hebben ruim 70 dorpshuizen zich aangemeld. Waaruit zes finalisten gekozen zijn. Deze 
hebben gestreden om de titel, wat te volgen was via negen afleveringen van Omroep Gelderland 
op tv. In december werd de winnaar bekend: de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in 
Mariënvelde. Ook in 2018 zal er weer een dorpshuis van het jaar verkiezing in Gelderland plaats-
vinden, de inschrijvingen zijn sinds april 2018 open. Via www.dorpshuisvanhetjaar.nl kan je ook 
jouw dorpshuis opgeven! 

babke.roeterdin
k@pjgelderla

nd.nl

Neem gerust contact op

met Babke Roeterdink via:

Meer    a
andacht    voor

jouw activiteit?
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