
Toespraak Jan Breembroek op de jaarvervadering van de vab d.d. 9 november 2006 
 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Het is een genoegen voor mij om de jaarrede voor u als lid van de VAB uit te spreken. De VAB is een 
vereniging waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. We zijn een jonge en dynamische vereniging 
die nu 9 jaar bestaat. Het aantal leden is in 2006 opnieuw gegroeid. Er zijn dit jaar 60 nieuwe leden 
bijgekomen en er zijn 26 afmeldingen. Na het eerste lustrum zou je kunnen zeggen dat we in een 
consolidatiefase terechtgekomen zijn. Consolidatie omdat er sindsdien vrijwel maandelijks 
bijeenkomsten zijn die afwisselend door de verschillende werkgroepen georganiseerd worden. 
Tegelijkertijd doet dat geen recht aan de nieuwe activiteiten die sindsdien zijn opgepakt. Al weer 
enkele jaren geleden is begonnen met intervisie. Ook zijn we begonnen met het organiseren van 
masterclasses. Internationale activiteiten worden steeds belangrijker. De grenzen binnen de EU 
worden opener en de EU wordt groter. Meer en meer Nederlandse agrarische ondernemers 
ondernemen activiteiten in het buitenland. En steeds vaker gebeurt dat in combinatie met activiteiten 
in Nederland, dus niet door te emigreren, maar door actief te worden in het buitenland. Inmiddels is 
ook de buitenlandexcursie een instituut aan het worden. Dit jaar is een groep leden naar Duitsland 
geweest en ook volgend jaar komt er weer een excursie. Waarheen is nog niet bekend, maar de 
werkgroep is volop aan de slag.  
 
Verder valt op dat het verschil tussen activiteiten voor agrarische ondernemers en MKB-ondernemers 
geringer wordt. Als vereniging moeten we er de komende jaren goed over nadenken welke koers we 
gaan varen. Blijven we ons inzetten als een vereniging voor adviseurs die actief zijn in de agrarische 
sector en voor agrarische ondernemers of verbreden we ons tot een vereniging van en voor adviseurs 
die actief zijn voor ondernemers in de groene ruimte, op het platteland? 
 
Ik noemde eerder dat er na het eerste lustrum een zekere consolidatie was. De roep om vernieuwing 
binnen de VAB gaat echter wel door. Leden hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer 
verschillende bijeenkomsten, over meer onderwerpen, maar ook met andere doelen dan 
kennisoverdracht. De masterclasses die sinds 2004 in de tuinbouwsector georganiseerd worden zijn 
daarvan een voorbeeld. Die worden goed bezocht en ook keer op keer positief beoordeeld. Onder de 
leden is veel kennis en ervaring aanwezig. We willen ons verder ontwikkelen door voor verschillende 
(groepen van) leden verschillende activiteiten aanbieden. De nieuwste activiteit wordt de 
Leerexpeditie. Ad van Spijk gaat daar later in de vergadering verder op in. Kern is dat we als 
vereniging graag faciliteren, maar dat de leden het zelf moeten doen.  
 
In de negen jaar tot nu toe is er heel wat gebeurd. De certificering is ingevoerd en dat draait nu op 
volle toeren. Spoedig zullen we het aantal van 100 gecertificeerde leden overschrijden. Ook financieel 
draaien we als vereniging goed. De afgelopen jaren hebben is geld gereserveerd om een buffer te 
vormen tot 50% van de jaaromzet. Dat niveau is nu gehaald, zodat we nu de resterende middelen 
kunnen besteden aan profilering van de AB. Naar buiten toe willen we meer en beter laten zien wat de 
toegevoegde waarde van VAB-leden is. Mede om die reden hebben over 2005 voor het eerst een 
jaarverslag gemaakt. Het bevat een overzicht van alle activiteiten van de VAB. We gaan vooral in op 
de bijeenkomsten die er geweest zijn en op de ervaringen van deelnemers aan die bijeenkomsten. De 
werkgroep communicatie is daarmee aan de slag. Adrie van Oerle zegt er zo nog meer over.  
Als laatste wil ik nog kort iets zeggen over het tweede lustrum. In 2007 bestaan we 10 jaar. Om dat te 
vieren hebben we een lustrumcommissie benoemd. En niet zomaar een commissie! De leden zijn de 
eerste en de tweede voorzitter van de VAB: Sybren Miedema en Arno Vroegindewei. Zij organiseren 
samen met de huidige vice-voorzitter Adrie van Oerle het tweede VAB-lustrum. Binnenkort hoort u 
daar mee over.  
Kortom, we vormen met zijn allen een bruisende vereniging! 
 
Jan Breembroek  
Voorzitter 


