Nieuwsbrief

HERFST 2020

PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND
NIEUWE DB VOORZITTER CARINA VAN BEEK
Herfst!

Naast het verzorgen van de koeien, verwerken wij een
deel van onze melk tot ambachtelijke zuivelproducten.
Het vertellen van ons verhaal en onze zuivel lokaal afzetten, geeft mij veel voldoening. Daarnaast vind ik kennisoverdracht erg interessant en ben ik docent veehouderij op de Aeres Hogeschool in Dronten.
Als bestuurder van het PJG/GAJK bestuur ben ik trots op
de plattelandsjongeren van Gelderland en kijk ik er naar
uit om mijn beste beentje voor te zetten. Op naar een
mooi seizoen!

WORKSHOP FONDSENWERVING
Terugblik 19 augustus 2020
Op woensdagavond 19 augustus 2020 vond de workshop fondsenwerving plaats. Het was een succesvolle
en interactieve avond waarbij de deelnemers ook veel
van elkaar leerden.

Langzaam kleuren de blaadjes aan de bomen bruin. 's
Avonds is het eerder donker en de jassen komen voorzichtig weer uit de kast.
Wat een bijzonder jaar is 2020. Waar er normaal 's zomers veel activiteiten zijn om elkaar te ontmoeten, was
het dit jaar stil.
Wat een geluk hebben wij dan als plattelandsjongeren
om op de boerderij of buitenaf te wonen. Met de landerijen, natuur en het vee naast de deur waarin er elk seizoen iets anders te bewonderen valt.
Maar naast alle rust & ruimte die onze omgeving ons
biedt, hopen wij als PJG & GAJK bestuur dat er snel
weer activiteiten gepland kunnen worden zodat wij elkaar kunnen ontmoeten.
Als nieuwe voorzitter hoop ik dat we elkaar snel in real
life mogen ontmoeten. Mijn naam is Carina van de
Beek. Ik woon in Putten, een dorp op de Veluwe.
Hier ben ik werkzaam op het biologische melkveebedrijf
van mijn ouders.
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De deelnemers werden aan het denken gezet middels
het ‘Gek Op Geld Spel’ en door middel van een opdracht waarin zij vragen moesten beantwoorden als: In
hoeverre past jouw karakter bij de gekozen financieringsbron?

En welk bedrag (of omzet) wil je voor je doel (op)halen?
De avond werd georganiseerd vanuit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en vond plaats in samenwerking
met onze lokale jongerenvereniging Open Jongeren
Werk Lochem (OJWL). De workshop werd gegeven door
Ellen Oomen en vond plaats bij Café-Restaurant Witkamp in Laren. Tijdens alle fysieke bijeenkomsten die
wij (mede) organiseren houden wij uiteraard de RIVM
richtlijnen in acht.

BESTUURDERS
Aftredend en aantredend
Op 24 augustus 2020 vond onze Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Het was dit jaar een bijzondere
ALV, omdat deze digitaal plaatsvond. Tijdens deze
avond konden bestuurders van PJG/GAJK lid verenigingen hun stem laten horen over het gevoerde beleid van
het afgelopen jaar (2019) en over het te voeren beleid.
Tijdens deze vergadering werden ook de bestuurswisselingen genoemd.
De aftredende bestuurders zijn
• Alexandra Feddema
• Renske Smids
• Annemarie Slagman.
De aantredende bestuurders zijn
• Bianca Wielens
• Carina van de Beek.
Wij danken de aftredende bestuurders voor hun inzet
en heten de aantredende bestuurders welkom.

WERKBEZOEK 19 AUGUSTUS 2020
Initiatief van Gedeputeerde

WORKSHOP EVENTMANAGEMENT
Uitnodiging deelname op 2 oktober 2020
Op vrijdagavond 2 oktober 2020 organiseren wij, vanuit
de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, de workshop
eventmanagement.
Tijdens deze workshop zullen we het onder andere hebben over de organisatie rondom de Zwarte Cross. Wat
moet je allemaal regelen, als je een groot evenement
organiseert? Welke obstakels kom je tegen? En wat
maakt het zo leuk om een evenement te organiseren?
De workshop wordt verzorgd door Dinand Garritsen. Dinand is een echte Toldijker! Hij is sinds zijn 15e betrokken bij zowel non-profit, als commerciële evenementen
van 2 tot 220.000 bezoekers. Dinand is zelfstandig ondernemer in de agrarische sector en evenementenbranche en is daarnaast sinds 2010 werkzaam bij de Feestfabriek Alles komt Goed B.V. Dit is het bedrijf achter o.a.
Mañana Mañana en de Zwarte Cross.
De workshop zal plaatsvinden bij Vleesboerderij Garritsen (Wolfsstraat 5 te Toldijk).
Iedereen is van harte welkom, maar omdat wij de 1,5
meter moeten kunnen garanderen is vooraf aanmelden
verplicht. Aanmelden doe je door een mail te sturen
naar: info@pjgelderland.nl

Op 19 augustus 2020 vond op initiatief van de Gedeputeerde Leefbaarheid Peter van ’t Hoog een werkbezoek
plaats, omdat hij de partners uit Leefbaarheidsalliantie
Gelderland (o.a. PJG ) beter wil leren kennen.

Het was een geslaagde ochtend waarbij o.a. Jelle van
Vanjelle Producties (https://www.vanjelleproducties.nl/) vertelde over zijn kansen en uitdagingen als
jonge ondernemer in Gelderland. De ochtend vond
plaats bij Jimmy’s Berkelland in Borculo (https://wijzijnjimmys.nl/local-jimmy/berkelland/).
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