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VAN HET BESTUUR 
PJG-GAJK in coronatijd 
Wij zijn in een korte periode veranderd van een land dat 
volop draait in alle sectoren, naar een land waarin al-
leen essentiële sectoren nog goed functioneren. Voor 
de rest ligt er veel stil. Bij PJG/GAJK proberen we zo 
goed en zo kwaad als het gaat onze werkzaamheden 
voort te zetten. Momenteel vinden de vergaderingen 
en overleggen plaats via digitale kanalen. Dit werkt 
prima, maar het is toch anders omdat je iemands li-
chaamstaal niet kunt zien. Ondanks dat proberen we zo 
goed mogelijk te anticiperen op de huidige actualiteit. 
In de laatste maanden voor de crisis hebben wij vanuit 
de werkgroep GAJK nog een aantal sessies gehad met 
lid-verenigingen met onderwerpen als ‘’hoe denken le-
den over kansen en bedreigen in de landbouw’’. Maar 
ook het ondersteunen van verenigingen die hulp vra-
gen. Denk hierbij onder andere aan ledenwerving en 
het organiseren van activiteiten. Daarnaast proberen 
we ook de stem van de jonge boer te laten horen bij de 
provincie. Een voorbeeld hiervan is dat we meedenken 
in thema’s als stikstof.  
 
Vanuit de werkgroep PJG zijn we de laatste tijd druk be-
zig geweest met het leren kennen van interessante Gel-
derse organisaties, zodat wij hier mogelijk een samen-
werking mee aan kunnen gaan. Daarnaast zijn we ook 
bezig met het ontwikkelen van onze visie. Creativiteit, 
enthousiasme en betrokkenheid zijn hierbij belangrijke 
thema’s. Wij willen een sterke jongerenorganisatie zijn 
en blijven en bijdragen aan modern noaberschap. Zeker 
in tijden van crisis is dit van essentieel belang. Wij vin-
den laagdrempeligheid erg belangrijk. Het moet voor 
onze leden makkelijk zijn om deel te nemen aan activi-
teiten die wij organiseren.  
 
 

 
 
Kortom: een samenleving maak je samen door goed sa-
men te werken.  
 

 
Gert-Jan Eggink, voorzitter werkgroep GAJK &  
Annemarie Slagman, voorzitter werkgroep PJG 
 

BIJEENKOMST STATUTEN 
Nieuwe kennis 
Op 10 februari jl. vond de statutenavond plaats in het 
Kulturhus te Vorden.  
De bezoekers van deze informatieve bijeenkomst stel-
den veel nuttige vragen aan notaris Schotsman en Leef-
baarheidsalliantie collega Obbema. Ook gaven ze aan 
met een hoofd vol nieuwe kennis naar huis te zijn gaan.  
De aanwezigen varieerden van jong tot oud en van lid 
bij een vereniging tot medewerker of vrijwilliger bij een 
stichting. Deze avond werd georganiseerd vanuit de 
Leefbaarheidsalliantie, in samenwerking met Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. 
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WORKSHOP GRIME SCHMINKEN  
De fijne kneepjes van het vak 
Woensdagavond 11 maart jl. vond bij Robbedoes in Aal-
ten onder leiding van make-up artist Nicol Klein Nijen-
huis de workshop grime schminken plaats. Tijdens de 
leerzame en gezellige avond leerden ruim twintig deel-
nemers hoe ze moeten schminken en grimeren op ama-
teurniveau.  

De workshop werd georganiseerd vanuit de Leefbaar-
heidsalliantie, in samenwerking met Jong Gelre Aalten. 
De deelnemers kwamen uiteraard om de fijne kneepjes 
van het schmink-vak te leren, maar deze avond heeft er 
ook voor gezorgd dat jongeren uit Gelderland op een 
leuke en informele manier met elkaar in contact zijn ge-
komen.  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Ander moment 
De Algemene Ledenvergadering die op 9 april 2020 zou 
plaatsvinden heeft in verband met de coronacrisis geen 
doorgang gevonden. 
We denken na over het op een andere manier organise-
ren van deze ledenvergadering op een nader te bepalen 
tijdstip.  
 

FONDSENWERVING 
Waarde van partnerschap 
Hoe kan een vereniging langdurige financiering organi-
seren? Op welke manier kan een vereniging de waarde 

van een partnerschap (be-
ter) verkopen aan sponso-
ren?  
En is het zinvol om fondsen-
werving per evenement of 
vereniging op te pakken of 
kun je dit breder trekken?  
 

 

De organisatie van de op woensdagavond 27 mei ge-
plande informatieavond van PJG in samenwerking met 
Open Jongeren Werk Lochem (OJWL) beraad zich op 
een andere vorm van bijeen komen in verband met de 
coronacrisis. 
 

VISIE JONGE BOEREN EN  TUINDERS 
in Gelderland 
De landbouw is de laatste tijd een veel besproken 

thema. Helaas ligt de agrarische sector behoorlijk onder 

vuur. De toekomst van jonge boeren en tuinders is on-

zeker. Ga je wel, of juist niet investeren? Het is moeilijk 

om over de toekomst na te denken, als de overheid 

steeds wisselende signalen afgeeft en geen duidelijk-

heid biedt. Niemand weet waar de Nederlandse agrari-

ers aan toe zijn en waar het heen gaat/moet met de 

landbouw. Om die reden stelt het GAJK een visie van 

jonge boeren en tuinders in Gelderland op.  

 

In januari heeft het GAJK-bestuur met verschillende AJK 

bestuursleden gebrainstormd over de toekomst van de 

agrarische sector in Gelderland. Een gezamenlijk gedra-

gen visie zorgt voor impact richting diverse partijen. 

Door middel van een visie kan het GAJK-bestuur gericht 

het gesprek aangaan met beleidsmakers, politiek en an-

dere partijen. Het GAJK-bestuur is blij dat zoveel AJK be-

stuursleden hun stem hebben laten horen. Op dit mo-

ment wordt er geschreven aan een eerste versie van de 

gezamenlijke visie. Wordt vervolgd! 
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