NIEUWSBRIEF

2019-02

Informatieavond
Onze eerstvolgende informatieavond is op 3 april a.s. in het Duurzaamheidscentrum in
Assen, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Wij geven een presentatie van het
Herenboerenconcept en u kunt al uw vragen daar kwijt. We zien u graag op 3 april !
Samenwerkingsovereenkomst Herenboeren Nederland.

Op 13 maart jl. heeft de Stichting Herenboeren Assen weer een belangrijke stap gezet in
het traject naar het realiseren van een Herenboerderij in Assen. Op die dag is namelijk
de officiële samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland getekend.
Met het tekenen van deze overeenkomst krijgen de goede intenties van zowel de lokale
stichting als Herenboeren Nederland een formeel karakter. In de gesloten
samenwerkingsovereenkomst staat onder meer dat de stichting het concept van
Herenboeren onderschrijft en in de geest van dit concept aan de slag gaat. Alle kennis
die lokaal wordt opgedaan, is ook beschikbaar voor Herenboeren Nederland. Maar
omgekeerd geldt dat ook dat alle relevante kennis die er landelijk is, ook voor ons
beschikaar komt.
De ondertekening had een feestelijk tintje en namens Herenboeren Nederland was de
heer Henk Vroom speciaal afgereisd naar Assen om de overeenkomst te ondertekenen.
Namen de Herenboeren Assen tekende het bestuur van de stichting in aanwezigheid van
bijna de gehele kartrekkersgroep.

Presentatie VELT.
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) in Exloo vroeg ons of
Herenboeren Assen een lezing kon verzorgen tijdens hun jaarlijkse ledenvergadering.
Helena en Jildou zijn afgereisd naar Exloo en hebben verteld over ons concept en een
powerpoint-presenatie gegeven. De reacties waren erg enthousiast en positief ! Wat dat
betreft zaten we ook bij de juiste doelgroep aan tafel. De afstand Exloo –Assen is nog net
zodanig dat we niet uitsluiten ook hier wellicht nog deelnemers aan over te houden !

Gastles Basisschool De Scharmbarg
Herenboeren Assen werd uitgenodig door basisschool De Scharmbarg in Assen om wat
te komen vertellen over de Herenboeren. De school was bezig met een themaweek over
de landbouw en de boerderij en daar paste ons verhaal prima in.
We hebben van die uitnodiging graag gebruik gemaakt en Jildou en Mariska hebben dit
voor hun rekening genomen. Er is een mooie presentatie gemaakt voor de
schoolkinderen. De reacties waren heel positief en het is een mooie manier om het
Herenboeren-project ook daar onder de aandacht te brengen. We sorteren op die
manier al mooi voor op de wens die we hebben om scholen straks ook bij de
Herenboerderij te betrekken op educatief vlak en in het kader van voorlichting.

Het Duurzame Drenthe Event 2019
Op 8 maart waren we aanwezig op het Duurzame Drenthe Event 2019 georganiseerd
door de provincie Drenthe. In de hal van het provincie waren tal van duurzame
initiatieven en ondernemers aanwezig die zich presenteerden aan de bezoekers. Voor
ons ook een mooie kans om weer een doelgroep te bereiken en enthousiast te maken
voor Herenboeren Assen. Door elkaar af te lossen blijft zo’n evenement heel ‘
behapbaar’ .
We konden onze stand mooi aankleden met de pas aangeschafte banner en het
foldermateriaal toegespitst op Assen. Zo zetten we steeds weer stappen vooruit !

Fondsenwerving
De werkgroep Fondsenwerving heeft bij diverse instanties en organisaties
subsidieverzoeken ingediend met name om de kosten van promotie van het
Herenboerenconcept te kunnen betalen. Daarbij gaat het om folders, banners en
dergelijke maar ook om de organisatie van de informatieavonden en de kosten die
daarbij komen kijken. Er ligt nog een aanvraag in behandeling bij de gemeente Assen in
het kader van Vitaal Patteland. Ook hebben we een aanvraag gedaan bij Stila, een
gemeentelijke organisatie die subsidies aan burgerinitiatieven verstrekt. Deze stichting
heeft inmiddels een bedrag aan ons toegekend !!

Locatie Herenboerderij.
Hoewel we het vereiste aantal deelnemers nog niet hebben, willen we al wel een start
maken met het zoeken van een geschikte locatie van de Herenboerderij in de directe
omgeving va Assen. Dit ook omdat de ervaring leert dat als er zicht is op een locatie
mensen makkelijker aanhaken en deelnemers worden van de Herenboerderij.
Binnenkort gaan we de eerste gesprekken aan met de gemeente Assen en afgelopen
weel hadden we een eerste gesprek met Prolander ( de opvolger van de Stichting
Beheer Landbouwgronden).
Gezocht : websitebeheerder.
We zoeken iemand die onze website wil beheren. We maken gebruik van het platform
van Herenboeren Nederland en hebben daarbinnen onze eigen afgeschermde deel voor
de website van Herenboeren Assen. Het is een Wordpress website. De taken van de
beheerder zijn vooral het actueel houden en het plaatsen van content of wel inhoud, aan
te leveren door de kartrekkersgroep.
Intentieverklaring.
Mensen die enthousiast zijn over het Herenboeren concept en zich als deelnemer zien
zodra de boerderij start, kunnen dit vorm geven door een intentieverklaring te tekenen.
Voor ons zijn deze intentieverklaringen erg belangrijk om te weten op hoeveel serieuze
deelnemers we kunnen rekenen en ook om naar instanties en overheden aan te kunnen
geven dat het initiatief al op veel steun kan rekenen.
Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaat u nog geen juridische verplichting
aan; u spreekt alleen serieus de intentie uit om deel te gaan nemen en lid te worden van
de coöperatie en financieel bij te willen dragen. Dus: overweegt u serieus deel te gaan
nemen als het zover is, teken dan een intentieverklaring !!
Lezing Mark Siepman - Alle beestjes helpen.
Op woensdag 27 maart 2019 om 19:30 geeft Marc Siepman een lezing in het
Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2 in Assen over onze bodem. Meer informatie
op: https://assen.herenboeren.nl/activiteit/lezing-alle-kleine-beestjes-helpen/

