ENA HEEFT NIEUWE VOORZITTER

ENA, de Europese vereniging van boomtelers, heeft tijdens haar zomerontmoeting begin juli een
nieuwe voorzitter verkozen. De Brit Tim Edwards nam het voorzittersmandaat over van de Italiaan
Maurizio Lapponi.
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Onder het voorzitterschap van Lapponi evolueerde ENA
naar een vzw-structuur met statuten en een huishoudelijk reglement die duidelijk de bedoeling en de werking
verankeren. Met de vzw-status hoopt ENA als volwaardige
beroepsvereniging erkend te worden en hiermee nog beter
de belangen van de boomkwekerij op Europees niveau te
verdedigen.
In het kader van Europees lobbywerk besliste de algemene
vergadering van ENA vzw om 2 werkgroepen op te richten
over enerzijds EU-wetgeving en anderzijds promotie.
Binnen de werkgroep van EU-wetgeving is het de bedoeling
om expertise rond thema’s op te bouwen en tot een gezamenlijk standpunt te komen waarmee ENA lobbywerk kan
verrichten. De Belg, Marc Van Hulle, werd aangeduid om
deze werkgroep voor te zitten. In eerste instantie zal gewerkt worden rond de Europese wetgeving van plantengezondheid die momenteel herzien wordt. Maar ook rond het
thema van invasieve planten wil deze werkgroep expertise
bundelen.
De werkgroep rond promotie werd opgericht om zicht te
krijgen op de promotionele initiatieven in de verschillende
landen. Op die manier wil ENA dat de deelnemende landen
en
van elkaar leren en nog verder evolueren naar nog meer
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V Tim Edwards van het VK werd als nieuwe voorzitter verkozen.

Boomtelersfederatie
mtelersfed
Noord-België nodigt uit:

Zomerbarbecue
Zomerb

Zaterdag 6 september
tember 2
2014 - 17.00 u
Kwekerij ‘Solitair’ te Loenhout

Programma
U bent welkom vanaf 17.00 u.
We beginnen met een rondleiding vanaf 17.30 u gevolgd
door een gezellige barbecue.
Inschrijving
Voor 15 augustus 2014 - 42,50 euro/pp
op rekeningnummer 733-3245064-56
bij betaling: naam en aantal personen opgeven;

Gelegenheidsadres
Solitair NV
Brechtseweg 208
B-2990 Loenhout

De sponsors
Aertes Hagas, Braecke potgronden, CLTV Zundert, DCM, Dockx & co, Edialux, Engrow, Everiss international, Floramedia,
Klassman-Deilmann, Lagaet & zoon, Legro potgrond, Ranschaert bvba Orgamé, Spranco Matic
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