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AVBS GEHERSTRUCTUREERD
EEN BOOM MET STEVIG VERANKERDE WORTELS EN STERKE VERTAKKING!
2012 was voor AVBS een verkiezingsjaar en tegelijk werd een structuurhervorming afgerond. Dit
resulteerde in een organisatie waarvan de wortels lokaal verankerd blijven in gilden/kringen/
verenigingen. Tegelijk verenigt AVBS deze lokale structuren in vier Verbonden en is er het
presidium als topbestuur aangevuld met vertakkingen in specifieke werkgroepen/commissies.
Koen Tierens, secretaris AVBS
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AVBS, een ledenorganisatie
AVBS is in eerste instantie een ledenbelangenorganisatie en is daarvoor
ingebed in de structuur van Boerenbond
en gericht op een syndicale werking,
informatieverstrekking en dienstbetoon.
Tegelijk onderhoudt AVBS zowel lokaal
als over het gehele werkgebied een
sociaal weefsel waarin beroepsmensen
elkaar vinden. AVBS vindt zijn oorsprong
in regionale verenigingen van beroepsmensen. De fusie van de vier hoofdspecialisaties bloemisterij, boomkwekerij,
snijbloemen en groenvoorziening tot
ot
een ‘Algemeen Verbond’ in 1973, vormt
nog steeds de basis van de huidige
idige
structuur.

gen gerealiseerd. Voor het Verbond van
Boomtelers was dit evenwicht rond
(regionale) samenwerking reeds enkele
jaren eerder bereikt. Drie van de vier
boomtelerskringen zijn dan ook sterk
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De AVBS-structuur is gericht op
doorstroming van ideeën en meningen
via de basis naar de top. Daarbij is er
extra input van adviezen vanuit themaspeciʖeke werkgroepen mogelijk. De
standpuntvorming wordt indien nodig
ook nationaal in Boerenbond of internationaal verder uitgedragen.
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Kernbestuur van AVBS
sectorafgevaardigden VLAM

Strategische actiepunten
• Samenwerking
• Risicobeheersing
• Beleid
• Kennis en onderwijs
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Kernbestuur per commissie

alle sectoroverschrijdende zaken het
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Verkiezingen
Dit jaar (en iedere vijf jaar) werden op
alle AVBS-niveaus verkiezingen gehouden, zowel lokaal in de kringen als
hogerop in de centrale besturen van de
vier Verbonden. Je kan alles hierover
terugvinden op www.avbs.be onder het
tabblad AVBS-kringen. Lokaal zijn deze
bestuursleden uw eerste aanspreekpunt.
Er zijn vier nieuwe vakgroepvoorzitters:
Danny Taghon bij de bloemisten, Lucien
Verschoren bij de boomtelers, Marc
Galle bij de tuinaannemers&groenvoorzieners en Koen De Nijs bij de
snijbloementelers. Naast hen staat per
Verbond een hele nieuwe ploeg waaruit
ook de afgevaardigden werden gekozen
voor het AVBS-presidium. Dit presidium
wordt geleid door Filip Goossens als
algemeen AVBS-voorzitter.

Thema

Sterkere syndicale besluitvorming
De basis voor een sterkere syndicale
besluitvorming ligt in het feit dat
sectorspeciʖeke zaken binnen een
Verbond worden besloten en dat voor
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Ieder AVBS-lid
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hiera meewerken,
neem dan
n contact met AVBS.
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afspraken gemaakt rond een regionale
werking. Hierdoor zijn vandaag vier
kringen/verenigingen actief, elk met
eigen werkingsaccenten.
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Tot slot is er binnen AVBS
AVB ook een
samenwerking
amenwerking tussen
tusse productie en
handel. Er is een vereniging
actief ter
v
bevordering van de afzet van boomkwekerijproducten
kerijproducte
erijproducte met name Belbex (www.
belbex.be).
Ook de bloemisterij denkt
belbe
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Navex
(groothandel). Heel wat ideeën
N
die hier hun oorsprong vinden worden
vertaald in projectwerking, informatievergaderingen voor de export of de
vakbeurzen zoals de AVBS-producentenbeurzen en FLORALL. Q
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