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Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering ANV Bosk & Greide 

 

Datum:  Woensdag 25 mei 2022 

Tijd:  20:00 uur 

Inloop:  vanaf 19:40 uur 

Locatie:  Dorpshuis Nijemirdum 

 

Deze avond zal uit twee gedeelte bestaan; 

✓ het eerste gedeelte is toegankelijk voor leden van Bosk & Greide én belangstellenden. 

✓ het tweede gedeelte van de avond na de pauze is gereserveerd voor de ALV van Bosk & Greide en 

alleen toegankelijk voor de leden en donateurs 

Het eerste gedeelte van de avond dat plaats vindt in de grote zaal, is voor iedereen toegankelijk die is 

geïnteresseerd in: 

              Het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023- 2028 

Door het bestuur zijn uitgenodigd de heer Remco Schreuder en mevrouw Nadieh Meijer, beide werkzaam bij 

RVO en deskundig op dit onderwerp. Naar aanleiding van het nieuwe GLB beleid is het Nationaal Strategisch  

Plan(NSP) geschreven; in dit plan zijn maatregelen zoals eco-regelingen en regelgeving m.b.t. het ANLB 

opgenomen; dit om de doelstellingen die in het Europese GLB beschreven staan naar de Nederlandse 

landbouw te vertalen. Het NSP heeft grote gevolgen voor de landbouw en het platteland in Nederland.  

Remco Schreuder en Nadieh Meijer gaan ons uitleg geven over deze plannen en wat de betekenis hiervan zal 

zijn voor onze boerenbedrijven.  

                Pauze 

Het besloten gedeelte van de algemene ledenvergadering van Bosk & Greide vindt plaats in de kleine zaal. 

Agenda van de besloten algemene ledenvergadering van Bosk & Greide. 

✓ Opening 

✓ Mededelingen 

✓ Notulen ledenvergadering 2019 

✓ Verslag oprichting stichting wandelpaden 

✓ Droge dooradering in Gaasterland 

✓ Financieel jaarverslag 

✓ Verslag kascommissie 

✓ Rondvraag 

U bent van harte uitgenodigd! 
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UITNODIGING 

 

Datum:  Woensdag 25 mei 2022 

Tijd:  20:00 uur – 21:30 uur 

Locatie:  Dorpshuis Nijemirdum 

 

Het bestuur van ANV Bosk & Greide nodigt u uit voor een bijeenkomst waarvoor zij  

de heer Remco Schreuder en mevrouw Nadieh Meijer heeft uitgenodigd om ons te informeren over: 

              Het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023- 2028 

Beide, zowel Remco Schreuder als Nadieh Meijer, zijn werkzaam bij RVO en deskundig op dit onderwerp. 

 

Naar aanleiding van het nieuwe GLB (start in 2023) is het Nationaal Strategisch Plan(NSP) geschreven;  

in dit plan zijn maatregelen zoals eco-regelingen en regelgeving m.b.t. het ANLB opgenomen, dit om de 

doelstellingen die in het Europese GLB beschreven staan, naar de Nederlandse landbouw te vertalen.  

Het NSP heeft grote gevolgen voor de landbouw en het platteland in Nederland.  

Remco Schreuder en Nadieh Meijer gaan ons uitleg geven over deze plannen en wat de betekenis hiervan zal 

zijn voor onze boerenbedrijven.  

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan om u goed te laten informeren! 

 

De bijeenkomst begint om 20:00 uur en eindigt rond 21:30 uur. 

Inloop vanaf 19:40 uur. 

 

U bent van harte uitgenodigd! 
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