Verslag van de op donderdag 6 april 2017 gehouden ledenvergadering van het Contact Christen
Agrariërs.
De vergadering vond dit jaar, evenals in voorgaande jaren, weer op locatie plaats. Dit keer was gekozen voor het
Nederlands Pluimveemuseum aan de Hessenweg te Barneveld.
Voorzitter Jan Overeem opent deze vergadering omstreeks 20.00 uur en heet circa 40 leden van harte welkom op
deze vergadering. Hij leest uit Mattheus 16, een toepasselijk stuk in deze tijd voorafgaande aan de Stille Week.
Het lijden en de opstanding zijn elementen die in dit bijbelgedeelte aan de orde komen. Vervolgens gaat de
voorzitter voor in gebed. Hij verklaart deze ledenvergadering voor geopend. Het agendavoorstel voor deze
vergadering zal gevolgd worden.

Het verslag van de op 12 april 2016 gehouden ledenvergadering, samengesteld door Arie van der Vliet, wordt
ongewijzigd goedgekeurd. Dat geldt ook voor het door secretaris Elbert Wijnne geschreven jaarverslag over het
jaar 2016. Beide verslagen geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen. De
vergadering keurt beide verslagen ongewijzigd goed.

Arie van der Vliet presenteert vervolgens de balans per 31 december 2016 en het overzicht van inkomsten en
uitgaven over het jaar 2016. Dankzij een bijdrage van de Kring Gouda is het mogelijk geweest om het jaar 2016
met een klein positief saldo af te sluiten. Het vermogen van de vereniging per het einde boekjaar 2016 bedraagt
€ 22.130. De begroting voor het jaar 2016 sloot af met een geraamd tekort van € 2.550.Een aantal vragen met
betrekking tot de gepresenteerde cijfers over het jaar 2016 wordt tot tevredenheid van de aanwezigen
beantwoord.
Het ledenaantal is ten opzichte van het jaar 2015 licht gedaald. Het CCA bestaat nu ruim 20 jaar, bij de start van
de vereniging was een aantal leden reeds de leeftijd van 60 jaar gepasseerd, ook die leden zijn inmiddels ruim 20
jaar ouder geworden, hebben hun bedrijf overgedragen of zijn overleden. Vaak een reden om het lidmaatschap
van de organisatie te beëindigen. De instroom van nieuwe leden verloopt ook niet denderend. Binnen het bestuur
zullen de komende maanden plannen ontwikkeld worden om tot een nieuwe vorm van ledenwerving, die met
name de jongeren zal aanspreken, te komen.

De kascommissie, bestaande uit mevrouw Van Maanen uit Voorthuizen en de heer Dunnink uit Koekange, heeft
de gevoerde administratie over het jaar 2016 beoordeeld en daarbij geconstateerd, dat de gepresenteerde cijfers
een aansluiting te zien geven met de in de administratie vastgelegde gegevens. De leden van de kascommissie
stellen voor om de penningmeester te déchargeren voor het in 2016 gevoerde financiële beheer. De aanwezige
leden nemen dit voorstel unaniem over.
Mevrouw Van Maanen is dit jaar aftredend, de heer Christiaan Bondt uit Aalten is bereid gevonden om de
komende twee jaar deel uit te maken van de kascommissie. Samen met de heer Dunnink zal hij in 2018 de cijfers
over 2017 beoordelen.

Vervolgens geeft de administrateur een toelichting op de begroting voor het jaar 2017. Bij de opzet van deze
begroting is ervan uitgegaan om voor het jaar 2017 geen contributieverhoging door te voeren. Dit mede gezien
het resultaat dat over het jaar 2016 behaald is. Het vermogen per einde 2016 vormt een voldoende buffer voor de
financiële huishouding van het CCA in 2017. In samenhang hiermee merkt de voorzitter op, dat er, wellicht in
2018, niet aan een geringe verhoging van de contributie is te ontkomen. Voorstellen daartoe zullen dan in de
voorjaarsledenvergadering van 2018 aan de orde gesteld worden.
De vergadering stemt unaniem in met de begroting voor het jaar 2017. Ook in 2017 zal er geen verplichte
bijdrage gevraagd worden voor de deelname aan landelijke dag die dit jaar op vrijdag 10 november in Putten
gehouden zal worden. In het voorbereidingstraject voor die landelijke dag zal wel duidelijk aangegeven worden,
wat de kosten zijn om die dag te kunnen organiseren. Aan de bezoekers van die dag zal dan gevraagd worden
om hun vrijwillige bijdrage hierop af te stemmen. Op de landelijke dag in 2017 zal het Tweede Kamerlid Elbert
Dijkgraaf de inleiding tijdens het morgengedeelte verzorgen. Aan de invulling van het middagprogramma wordt
nog gewerkt.
Volgens het rooster van aftreden is Jan den Boer dit jaar aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt van
harte in met zijn herverkiezing. Jan dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. Met name de
aspecten rond de pastorale agrarische coaching hebben zijn aandacht. Hij is dankbaar en blij, dat het CCA in
voorkomende gevallen iets voor een ander kan betekenen wanneer er moeilijkheden zijn rond de bedrijfsvoering

en/of in de privé situatie. In voorkomende gevallen kan er dan met Jan den Boer contact opgenomen worden om
te kijken of er een hulpverleningstraject gestart kan worden.
Vervolgens wordt stilgestaan bij het afscheid van beleidsmedewerker Bert Smit. Bert heeft na acht jaar
aangegeven te willen stoppen met zijn werk als beleidsmedewerker bij het CCA. Voorzitter Jan Overeem spreekt
Bert in enige welgekozen hartelijke woorden toe. De woorden behulpzaam, betrokken, stimulerend, verdiepend ...
(en zo zijn er nog meer termen te noemen) zijn zeer zeker op Bert van toepassing.
Ook het dagelijks beheer van de website van het CCA was bij Bert in goede handen. Pastorale agrarische
coaching was ook een van zijn aandachtsvelden. Als blijk van waardering voor zijn inzet voor onze organisatie
kreeg Bert een miniatuur graafmachine aangeboden. Bert is een verwoed verzamelaar van machines die
betrekking hebben op de agrarische sector. Voorzitter Overeem typeerde Bert als een graver in de goede
betekenis van het woord. Ook op deze plaats dankt hij Bert voor zijn jarenlange inzet voor het CCA. Aan
mevrouw Smit, die Bert achter de schermen ter zijde stond, werd een fraaie bloemenattentie, geleverd door
bestuurslid Frans Hoogendoorn, overhandigd. Daarnaast ontving Bert een geschenkbon om zijn collectie uit te
breiden.
Bert heeft aangegeven dat hij in voorkomende gevallen nog wel bij het CCA betrokken wil blijven, met name voor
projecten op het gebied van de pastorale agrarische coaching. Ook wil hij samen met zijn echtgenote de
landelijke dagen in Putten blijven bezoeken. In enige welgekozen woorden dankt Bert de aanwezigen voor het in
hem gestelde vertrouwen.

Als opvolger van Bert heeft het bestuur de heer Wiggele Oosterhof uit Dronten als beleidsmedewerker
aangesteld. Wiggele is op deze vergadering aanwezig, hij heeft Plantenziektekunde gestudeerd in Wageningen
en is sinds 1992 werkzaam bij de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Momenteel werkt hij daar
binnen het team praktijkgericht onderzoek, hij coördineert daar de afstudeerfase van alle opleidingen en doceert
het vak beroepsethiek. Wiggele is onder meer publicist voor een plaatselijk en een regionaal kerkblad. Zijn laatste
boek met als titel "Van Groen naar Wijs", over landbouwwijsheden en waarden in de Bijbel past goed bij het CCA.
Samen het gesprek voeren over de vraag hoe je Christen-zijn vorm kunnen geven in de agrarische wereld waarin
wij leven en werken. Als nieuwe medewerker van het CCA draagt hij graag zijn steentje aan die processen bij.
Jan wenst Wiggele veel plezier toe in zijn functie als beleidsmedewerker van het CCA.

Vervolgens deelt Jan Overeem mee, dat er ook afscheid is genomen van Elise den Hertog. Zij is ongeveer een
jaar actief geweest als Pr-coördinator. Het was voor Elise echter niet mogelijk om haar werkzaamheden binnen
het CCA te combineren met haar andere werkzaamheden en haar studie. In goed overleg met een afvaardiging
vanuit het bestuur is toen besloten om het dienstverband met Elise te beëindigen. Ook vanuit deze vergadering
dank aan Elise voor haar inzet voor onze organisatie.
In de rondvraag vraagt de heer Renze Holwerda aandacht voor de door hem te organiseren agrarische studiereis
in september van dit jaar. Een nieuwsbrief over deze reis is beschikbaar.
Vanuit de vergadering wordt de opmerking geplaatst, dat het CCA zich wellicht nog iets sterker op beurzen en
bijeenkomsten kan profileren om daar nieuwe leden te werven. Meegedeeld wordt dat de organisatie van de
beurzen het komend jaar iets strakker zal zijn, gesprekken met potentiële leden kunnen wellicht motiverend
werken om nieuwe leden in te kunnen schrijven. Het is ook de bedoeling dat jongere leden van onze organisatie
als beursmedewerker in de stand aanwezig zijn. De stand zal dit jaar een opknapbeurt krijgen, er zal nieuw
meubilair worden aangeschaft, dit is mogelijk vanwege de ontvangen bijdrage vanuit de Kring Gouda.
Om de jongeren bij het CCA te blijven betrekken verdient het aanbeveling om te blijven investeren in de website.
Met name de jongeren voelen zich aangesproken bij het gebruik van sociale media en alles wat daarmee
samenhangt. De voorzitter merkt op, dat de jongeren onze aandacht zullen blijven krijgen, binnen het bestuur zal
nagedacht worden op welke wijze de website daarbij een stimulerende rol kan gaan spelen.
Maar ook de oudere leden dienen binnen het CCA voldoende aandacht te krijgen, zij hebben daarop recht. Het
belang voor het in stand houden van de agenda is daarbij een van de aandachtspunten. De agenda is daartoe
een mooi promotiemiddel, wellicht kan er nog meer informatie in de agenda geplaatst worden, de agenda kan
daardoor dan nog breder worden ingezet.
Zowel in het blad Verbinding als in de agenda is er nog voldoende ruimte om nieuwe advertenties te plaatsen.
Wellicht kunnen contacten op de werkvloer aanleiding geven voor het plaatsen van nieuwe advertenties in deze
beide media. Suggesties vanuit de leden om nieuwe bronnen aan te boren om de financiële positie van het CCA
te verstevigen zijn van harte welkom.

De voorzitter sluit dan het officiële gedeelte van deze vergadering af met het uitspreken van een dankgebed en
het laten zingen van het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Aansluitend wordt een korte pauze gehouden, na
deze pauze is er de mogelijkheid om het Pluimveemuseum te bezichtigen en deel te nemen aan een eierveiling,
dit alles onder de deskundige leiding van de heer Teun Zeissink. Na afloop van het bezoek aan het museum en
de veiling is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje wat na te praten. Omstreeks
23.00 uur wordt ook het informele gedeelte van deze voorjaars – ledenvergadering afgesloten.
Dank ook aan de gastvrouwen van het museum voor de mogelijkheid om deze voorjaars – ledenvergadering op
de locatie van het museum te mogen houden.
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