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Bureau BD Vereniging
is verhuisd naar
Warmonderhof
Per 1 januari is het bureau van de BD Vereniging naar Dronten verhuisd. Het bureau van Stichting Demeter blijft op Kraaybekerhof in
Driebergen. Hieronder volgt eerst een toekomstvisie. Voor diegene
die wil weten wat er afgelopen maanden tot de splitsing heeft geleid en hoe daar over wordt gedacht volgt een overzicht van wat er
aan vooraf ging .
Toekomst: ontwikkeling in vrijheid
De essentie van de BD Vereniging ligt in het culturele leven, met name
in het mogelijk maken van ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling
in de ontmoetingen met elkaar, kleinschalig tussen coach en boer,
grootschalig op conferenties maar bijvoorbeeld ook via het ledenblad
Dynamisch Perspectief. En verder ontwikkeling van BD-landbouw op
basis van antroposoﬁe. Dat kan in studiegroepen of door het ondersteunen van onderzoek. De kracht van de vereniging zit in de enorme
kennis en ervaring die er onder de leden is en de betrokkenheid van
de leden, van u dus, bij het thema.
Nu de vereniging duidelijk op zichzelf staat kan de focus volledig op
de ontwikkelingsvraag worden gericht.
Wie, wat, waar en hoe
Het werk van de vereniging vindt in het hele land plaats en wordt
vooral door de leden gedaan. Ter ondersteuning van dat werk zijn een
aantal mensen in dienst. Bram Gordijn gaat in Dronten de administratieve kant doen. Ilse van den Bosch blijft het thema voeding verzorgen. Albert de Vries, sinds juni voorzitter, is tijdelijk secretaris. We
zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. U krijgt Bram of de secretaris
aan de telefoon wanneer u de vereniging belt.
Het werk door de leden gebeurt op verschillende manieren. Veel werk
gebeurt op vrijwillige basis, waar nodig met onkostenvergoeding. Een
aantal activiteiten, bijvoorbeeld in de BD beroepsontwikkeling, kunnen beperkt worden betaald. Wanneer er een project is dat zodanig

is dat het professionele inzet vraagt kan ook volledige betaling nodig
zijn. De juiste persoon op de juiste plek en per keer kijken in welke
vorm dat het beste kan worden georganiseerd.
De preparatenwerkgroep, in de kern bestaande uit Adrie Maas, Jola
Meijer en Willem Bongers, ondersteund door meerdere vrijwilligers,
blijft in Driebergen werken. Daar wonen de leden en daar liggen de
preparaten in de grond. Voor het werk van deze werkgroep is er een
ruimte op Kraaybeekerhof, in het knatoor van Stichting Demeter,
waarmee de vereniging een pied-à-terre in Driebergen behoudt waar
ook vergaderd kan worden.
Lidmaatschap
In de afgelopen maanden zijn op allerlei plaatsen gesprekken gehouden over de manier waarop de vereniging zou moeten werken en hoe
het lidmaatschap moet worden vormgegeven. Die reeks gesprekken
is bijna afgerond. Hoe het er ook precies uit gaat zien, het lidmaatschap, ook het boerenlidmaatschap, zal een persoonlijk en individueel
lidmaatschap zijn, hetgeen statutair ook niet anders kan. De koppeling met de licentie is met ingang van dit jaar vervallen. Op een boerderij met meerdere gezinsleden of medewerkers kunnen dus meerdere leden zijn. In het gesprek spreekt ieder daarmee duidelijk voor
zichzelf en niet namens een boerderij of een organisatie. De grootste groep leden van de vereniging zijn burgers, buitenlui en anderen
die de biologisch-dynamische landbouw een warm hart toedragen.
Daarnaast is de vereniging altijd sterk verbonden geweest met de
beroepsgroep van boeren en tuinders. Voor die groep worden allerlei
activiteiten georganiseerd, zolas de winterconferentie en coachingsen intervisietrajecten. De relatie met (detail)handelaren was tot nu
toe klein. Deze willen we meer inhoud gaan geven.
Versnelde veranderingen
Dit verenigingsjaar was al wel een jaar waarin vragen moesten worden beantwoord: welke vorm? Wat is een geschikte vestigingsplaats
van de vereniging? Welke werkwijze en personele situatie is optimaal?
Welke samenwerkingsverbanden zijn belangrijk? De veranderingen
kwamen in een stroomversnelling terecht die ertoe heeft geleid dat
beide besturen, van Stichting Demeter en de BD-Vereniging, hebben
besloten de bureaus per 1 januari te verzelfstandigen.
Wat ging er aan vooraf?
s 6IER JAAR GELEDEN WERD BESLOTEN OM DE CERTIlCERING EN HET VERENI-
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gingsleven onafhankelijker van elkaar te laten werken door met
twee besturen te gaan werken.
s 4WEE JAAR GELEDEN ZIJN BEIDE ORGANISATIES JURIDISCH EN ECONOMISCH
gescheiden, maar de bureaus van beide organisaties bleven in één
kantoor en de administratieve medewerkers werkten voor beide
organisaties.
In het najaar kwam de verenigingvoor de volgende situatie te staan :
s $E VERENIGINGSCOÚRDINATOR %MMA 3CHOTVELD IS PER  OKTOBER 
gestopt met haar werk. Albert de Vries heeft de coördinatie als interim voor een half jaar overgenomen. De dubbele pet van voorzitter en verenigingsdirecteur verdient niet de schoonheidsprijs, maar
gezien de korte duur is het een acceptabele oplossing die continuiteit geeft en de gelegenheid biedt intensief tijd te besteden aan
een vernieuwde opzet.
s 3TICHTING $EMETER GEEFT AAN PER  JANUARI ZELFSTANDIG VERDER TE WILlen, en zelf de verdere ontwikkeling van de Mansveltscore te willen
doen. De medewerkers kunnen in dienst bij de stichting komen.
s (ET VERENIGINGSLIDMAATSCHAP WORDT VANUIT HET BELEID VAN 3TICHTING
Demeter en Demeter Internationaal losgekoppeld van de licentie
en vraagt om een nieuwe invulling van het lidmaatschap. De koppeling was ook gedacht als tijdelijke na de juridische verzelfstandiging twee jaar geleden.
s $E HUISVESTINGSSITUATIE OP +RAAYBEEKERHOF WAS ONZEKER IN VERBAND
met de ontwikkelingen in dat instituut.
Opschudding, zorg
Sommige mensen hebben aangegeven de verzelfstandiging een slechte zaak te vinden. Deels is dat gevoelsmatig ingegeven: “We zijn toch
allemaal met hetzelfde bezig, dat moeten we toch samen doen?”. In
andere gevallen is het meer rationeel van aard: “Driegeleding houdt
wel in dat het juridische en culturele leven aparte domeinen zijn,
maar wel onder een gemeenschappelijke paraplu!”
Anderen hebben andere gezichtspunten: ‘Beide organisaties hebben
eigen taken en doelstellingen en om die eigenheid tot kracht te laten
worden is nodig dat beide organisaties in hun eigenheid kunnen verschijnen.’ En ‘De vereniging is op zich een organisatie met juridische,
economische en culturele aspecten.’
Voor ons, als bestuur, was het de uitdaging om in dat wat alles op
ons afkwam de mogelijkheden te zien voor een verdere uitbouw van
de vereniging. Dat was niet altijd even makkelijk of wrijvingsloos. Er
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zijn nu stappen gezet en er ligt nog veel voor ons om te verzorgen en
te ontwikkelen.
Tot slot
Dank aan Jos Pelgröm, Rienk ter Braake, Martine Wensink en Annemiek
Padt die zich jaren voor de BD Vereniging hebben ingezet en nu in
dienst zijn bij Stichting Demeter.
Het zal best even wennen zijn. Een nieuw bureau en nieuwe medewerkers die hun weg moeten vinden. Voor de boeren en tuinders nu
duidelijk 2 organisaties waar zij mee te maken hebben, één voor certiﬁcering en één voor verenigingsactiviteiten. Maar wij hopen dat alles dit
voorjaar zijn plek weer vind en dat het een goede toekomst biedt.
Het bestuur
Albert de Vries, Maria van Boxtel, Inge Schwagermann, Ruud Hendriks
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