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Nieuwe LTO vakgroep Paardenhouderij
LTO vakgroep Paardenhouderij heeft een nieuw bestuur. Dit zijn Ralph van Venrooij uit het
West-Brabantse Oud Gastel, Matthijs Maat uit het Utrechtse Doorn en Ilse Limpens uit het
Zuid-Limburgse Nuth. Drie bestuurders uit de praktijk met een groot netwerk. Daarmee weet
dit nieuwe bestuur goed wat er speelt in de sector en waar lobby en belangenbehartiging op
ingezet moet worden.
Op dit moment zijn via LTO zo’n 2500 hippische ondernemers verzekerd van een constante
lobby op het gebied van wet- en regelgeving. De belangen van de paardenhouders worden
in samenwerking met de drie regionale LTO’s op verschillende niveaus ingestoken. Op
regionaal niveau worden de belangen behartigd bij gemeenten en provincies. Op landelijk
niveau in Den Haag, waarbij ook de samenwerking met andere partijen in de paardensector
gezocht wordt binnen de Sectorraad Paarden. Tot slot op Europees niveau via de Copa
Cogeca, een collectief van 23 miljoen Europese agrarische ondernemers met een eigen
Working party horses (werkgroep paard), waarin wij zitting hebben als LTO vakgroep
Paardenhouderij. De grote kracht van LTO is dat de belangenbehartiging op alle niveaus
plaatsvindt.
Belangenbehartiging en meer
Naast belangenbehartiging wil de vakgroep op meerdere manieren informatie aanbieden aan
leden. Door het grote netwerk rond LTO wordt kennis verspreid in onder andere de vorm van
ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven en via de websites van de regionale organisaties.
Ledenbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor een specifieke sector, maar er zijn
ook regelmatig themabijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten wordt er ook veel kennis
uitgewisseld tussen ondernemers onderling.
Ook biedt LTO veel collectiviteitsvoordelen. LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor de
ruim 38.000 agrarische ondernemers die lid zijn. Zij onderhandelen met leveranciers namens
en voor alle leden. Daarmee wordt de kracht van het collectief optimaal benut, wat resulteert
in veel voordeel voor de leden. Die voordelen bestaan uit scherpe tarieven, betere
leveringsconditie en betere service. Op dit moment worden er meer dan zestig
ledenvoordelen aangeboden door LTO Ledenvoordeel.
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LTO Paardenhouderij folder beschikbaar
Leden zijn voor de LTO vakgroep Paardenhouderij heel belangrijk. Uiteraard onze bestaande
leden, maar ook het vergroten van ons netwerk met nieuwe leden heeft aandacht. Nieuwe
leden brengen nieuwe ideeën met zich mee en bestaande leden brengen de ervaring. En
hoe meer leden we hebben, hoe meer stem we krijgen en hoe meer we kunnen doen.
Ledenwerving is dus heel belangrijk.
Samen met u wil de vakgroep het netwerk van leden vergroten en graag pakken wij dit
samen met u op. Wie in uw directe omgeving is nog geen LTO-lid en zou dit eigenlijk wel
moeten worden? Ter ondersteuning heeft de vakgroep een folder samengesteld om te
beschrijven wat de LTO vakgroep Paardenhouderij doet. Wilt u deze ontvangen, stuur dan
een email naar Mieke Theunissen (mtheunissen@lto.nl) met daarin vermeldt uw adres
gegevens en het aantal dat u wilt ontvangen.

Agenda
Datum:
01-02-2018
02-02-2018

Activiteit:
Integrale Portefeuillehouders Diergezondheid overleg
Afspraak ZLTO
KWPN Hengstenkeuring Den Bosch
07-02-2018
AO* Diergezondheid
08-02-2018
SRP-werkgroep Diergezondheid
15-02-2018
AO* Dierziekten en antibioticabeleid
20-02-2018
SRP bestuursvergadering
Afspraak LTO Noord
KNHS centrum Ermelo
Ondertekening samenwerking LTO Vertrouwensloket - SRP
VAO** Dierenwelzijn
27-02-2018
Intersectoraal overleg LTO
06-03-2018
Overleg LTO sectorspecialisten
08-03-2018
Redactievergadering Hippische Ondernemer
*Algemeen Overleg LNV
*Verslag Algemeen Overleg LNV aan Tweede Kamer (plenair debat)
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Opmerking:

Tweede Kamer
Tweede Kamer

Tweede Kamer

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

