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PJG & GAJK 
Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging door en voor jongeren van het Gelder-

se platteland. Bij PJG zijn 19 lokale jongerenverenigingen aangesloten met ruim 1.300 leden en 140 actieve 

bestuursleden. Al deze verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers: actieve jongeren die op voor hun om-

geving verschillende activiteiten, evenementen en bijeenkomsten organiseren. PJG probeert op verschillende 

manieren de regionale afdelingen met elkaar in verbinding te brengen.  

Onderdeel van PJG is het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK). GAJK is de belangenbehartiger voor jon-

ge boeren en tuinders uit Gelderland. GAJK wordt bestuurd door zes jonge vertegenwoordigers die in ieder 

geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinci-

ale vereniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het ontwikkelen van onder-

nemerschap. 

PJG en GAJK hebben ruim 1.300 leden, die via hun lokale Jong Gelre/Plattelands Jongeren/JAV/AJK-afdeling 

zijn aangesloten. Het provinciale PJG/GAJK bestuur richt zich enerzijds op verenigingszaken – opdat platte-

landsjongeren verenigt zijn in lokale afdelingen. Anderzijds vervult PJG/GAJK een belangrijke rol als het gaat 

om het ontwikkelen van projecten, belangenbehartiging richting provincie en het organiseren van evenemen-

ten 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 verschillende thema’s – o.a. landbouw en 

voedselproductie – te creëren.  

Het PJG/GAJK bestuur bestaat uit jonge vrijwillige bestuurders. In 2019 was de samenstelling als volgt: 

Alexandra Feddema  |  Annemarie Slagman (penn.)  |  Gert-Jan Eggink | Lisanne Penterman  |  

Otto van Zoelen  |  Renske Smids  |  Sjoerd Rombout (vz) 

Aspirant bestuursleden: Bianca Wielens  |  Bob Keurentjes   



 

 

Leefbaarheidsalliantie Gelderland 

Sinds januari 2017 is PJG één van de vier partners binnen de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. In deze alliantie werken 

de volgende organisaties samen: Spectrum, Zorgbelang Inclusief, Vereniging DKK én PJG/GAJK. De vier partners werken 

samen in het ondersteunen van inwoners van Gelderland bij het uitvoeren van plannen voor de leefbaarheid. PJG doet 

dit voor plattelandsjongeren in Gelderland. Daarom zie je in dit jaarverslag ook activiteiten die georganiseerd zijn door 

de Leefbaarheidsalliantie voor plattelandsjongeren in Gelderland.  

Er wordt veel geschreven over ‘de krimp van het platteland’ en ‘vergrijzing van het platteland’. Het gaat dan o.a. over 

mensen, jongeren in het geval van vergrijzing, die wegtrekken van het platteland. Vaak wordt hiervoor als reden gege-

ven dat er op het platteland en de (kleine) kernen te weinig te doen is, de leefbaarheid is daar laag. PJG is het daar na-

tuurlijk niet mee eens! Juist door de lokale verenigingen van PJG worden plattelandsgebieden leuk en interessant ge-

houden voor jongeren, wat vergrijzing tegen gaat en de leefbaarheid versterkt!  

 

Ook in 2020 biedt PJG/GAJK, via de Leefbaarheidsalliantie, gratis ondersteuning aan jonge bewoners in Gelderland. 

Heb jij een goed idee, enthousiast plan of wil je een keer sparren? Neem dan contact met ons op via  

info@pjgelderland.nl of 06 - 13 48 86 59. 

mailto:info@pjgelderland.nl


 

 

 

2019 – het jaar van de…. 

 

2019 was weer een jaar boordevol leuke, interessante, ludieke activiteiten georganiseerd door vele verschil-

linde actieve leden en bestuurders. Bij welke activiteiten was jij van de partij? Blader snel door om het jaar-

overzicht te bekijken.  



 

 

ACTIVITEITEN 2019 

 

JANUARI  FEBRUARI  MAART  APRIL 

Bruistcafé politiek  



 

 

 

MEI  JUNI JULI AUGUSTUS 

Workshop flyers maken  

Jong Gelre Neede  



 

 

 

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 



 

 

Communicatie in 2019 

 
PJG/GAJK communiceert op de volgende manieren met haar leden: 

 Via e-mail ontvangen de bestuurders van de lokale verenigingen als eerste uitnodigingen voor activiteiten en eve-

nementen georganiseerd door PJG/GAJK. 

 Ook via social media (Facebook, Instagram en Twitter) is PJG/GAJK te vinden. 

 1x per kwartaal komt een digitale nieuwsbrief uit voor externen – organisaties en personen die geïnteresseerd zijn 

in de activiteiten van PJG/GAJK. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@pjgelderland.nl. 

 De algemene leden van PJG (Jong Gelre en PJ afdelingen) ontvangen per 2020 elk kwartaal de digitale nieuwsbrief 

van PJG.  

 De agrarische leden van GAJK krijgen 3x per jaar de GAJKatern in de bus. 

 Ook ontvangen de agrarische leden de BNDR; het ledenblad van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.  

  

In 2019 werkten PJG en GAJK o.a. samen met: ZONE.college, Provincie Gelderland, Overijssels Agrarisch Jongeren Kon-

takt (OAJK), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 

(DKK), LTO Gelderse Vallei, Spectrum – partner met elan, Zorgbelang Inclusief en Stichting PakAn. 

Colofon 
 

Dit jaarverslag is een uitgave van Plattelands Jongeren Gelderland. 

 

Met één klik alle evenementen van PJG/GAJK zien? Check de agenda op onze website! Welke verenigingen zijn er en 

waar houden zij zich mee bezig? Ook dat vind je op www.pjgelderland.nl. Al het laatste nieuws, onze projecten en in-

formatie over onze verenigingen vind je hier. Van maïscross tot een toneelavond, van workshop vloggen tot een pro-

ject asbestsanering. Nieuwsgierig? Check de website: www.pjgelderland.nl.  

 

Meer aandacht voor jouw activiteit? 

Neem gerust contact met ons op!  

 

Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem 

info@pjgelderland.nl  | www.pjgelderland.nl 
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