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2021, een intens jaar
2021 was een rollercoaster. We zijn het jaar gestart in volle lockdown, 
maar niemand had toen kunnen bedenken dat het zo’n rit zou worden. 
In februari werd ik gekozen als ondervoorzitter van Groene Kring.  
Ik wist toen dat me een grote taak te wachten stond en dat ik in grote 
schoenen zou treden. Wat ik niet wist, was dat dit één van de meest 
intense jaren ooit zou zijn voor Groene Kring. Ik was nog maar net 
verkozen, of een rechter velde een verdict in het stikstofdossier dat 
het verdere jaar heeft bepaald. De rest is geschiedenis. Dat we met 
Groene Kring niet bleven stilzitten, mag duidelijk zijn. We kwamen de 
straat op, vormden standpunten en gingen in overleg. Maar niet alleen 
dat bepaalde mijn agenda. Naarmate we weer meer mochten volgens 
de coronaregels, kon ik provinciale kernen en werkgroepen bezoeken, 
in alle hoeken van het land. Dat ook het Groene Kring 50-feest op het 
nippertje kon plaatsvinden, was meer dan een meevaller. Ik heb al 
veel feestjes meegemaakt, maar dit zal ik toch niet snel vergeten. Het 
typeert voor mij wat Groene Kring is: er voor elkaar zijn in moeilijke 
tijden, samen vieren en het glas heffen, en positief vooruit kijken.  
Dat hebben we zeker gedaan op 28 augustus 2021, laat ons dat zeker 
ook doen in 2022! 

Tot snel,

Maarten
maarten.moermans@groenekring.be
ONDERVOORZITTER GROENE KRING
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Beweging
Groene Kring is in eerste plaats een 
beweging. Zo willen we jongeren 
met een hart voor land- en tuinbouw 
samenbrengen, hen leuke activi-
teiten aanbieden en hun netwerk 
uitbreiden. Dat doen we bovendien 
in heel Vlaanderen en in Oost-
België. Ondertussen tellen we meer 
dan 3500 leden en 410 kernleden, 
dat zijn er steeds meer. Samen 
zorgen we voor lokale, provinciale, 
nationale en zelfs internationale 
activiteiten. Hier volgt een beknopt 
overzicht! 

Groene Kring goes Vlaanderen

8 - 11 
JULI
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8 januari  
Kalender 50 jaar Groene Kring 

In 2021 werd Groene Kring 50 jaar 
en dat moest gevierd worden. We 
zetten allerlei initiatieven op poten om 
er een waar feestjaar van te maken 
met alle leden. Starten deden we met 
een prachtige Groene Kringkalender 
die we samen met de Stiel van januari 
opstuurden. Onze leden vroegen 
al lang naar zo’n kalender, dus nu 
kwam hun droom eindelijk uit. Elke 
maand kon je stralende jonge boeren 
en boerinnen spotten die hun hart 
voor de stiel uitdroegen. De kalen-
der hangt ongetwijfeld nog steeds 
in veel huiskamers, werkplaatsen en 
melkstallen!  

25 februari  
Online studentenverbroedering

In februari was het land in lockdown, 
dus ook de landbouwstudenten. Dat 
hield ons wel niet tegen om onze drie 
studentengewesten samen te bren-
gen. We organiseerden – volledig 
coronaproof – een online studenten-
verbroedering. Vele doe-opdrachten 
werden afgewisseld door straffe 
beats van een dj. Hoewel het niet te 

vergelijken was met een échte ver-
broedering, zat de sfeer er goed in! 

8 - 11 juli  
Groene Kring goes Vlaanderen  

Jaarlijks gaat Groene Kring op reis. 
Zo geven we jonge boeren de kans 
om er even tussenuit te zijn en met 
andere jongeren een mooi stukje van 
de wereld te zien, met de nodige 
landbouwsaus. Door corona waren 
we in 2021 nogal beperkt in de 
mogelijkheden. “Als het buitenland 
niet lukt, dan doen we het wel hier”, 
dachten we. Het Vlaamse land heeft 
namelijk ook héél wat te bieden. 
Vanuit Diest vertrokken we voor drie 
dagen vol interessante bedrijfs-
bezoeken, gecombineerd met veel 
plezier en vertier. Wat we al langer 
wisten, hebben we zo nogmaals  
bewezen: het hoeft niet ver te zijn  
om goed te zijn.

28 augustus 
Groene Kring 50-feest 

Groene Kring wordt maar één keer 
50 jaar en dat moet, zoals Groene 
Kringers dat goed kunnen, gevierd 
worden. Daarom zetten we alles in 
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in het werk om, net toen het mogelijk 
was, een groots feest te organiseren. 
Met zijn centrale ligging in Nieuwkerk-
en-Waas, bussen van over het hele 
land en de beste Groene Kring-dj’s 
kon het niet fout lopen. Eerst was er 
een receptie, waar Vlaams minister 
Hilde Crevits een toespraak hield.  
Nadien barstte een ongelooflijke fuif 
uit met meer dan 1650 aanwezigen. 
De muziek knalde harder dan ooit 
en de taps konden niet volgen. Het 

Groene Kring 50-feest zal voor veel 
jonge boeren nog jaren worden herin-
nerd als hét beste feest.

25 en 26 september 
Werktuigendagen

Helaas kunnen we 2021 geen echt 
beursjaar noemen. Een virus gooide 
namelijk heel wat roet in het eten ge-
durende de eerste helft van het jaar.
Maar de Werktuigendagen konden 
wel doorgaan! Het werd een stralende

28
AUG

Groene Kring 50-feest 

editie met veel jonge boeren en 
tuinders, die het niet nalieten een 
bezoek te brengen aan de Groene 
Kringstand. Kennismaken met de 
consulent, keuvelen over de actua-
liteiten en gadgets oppikken door aan 
het rad te draaien: het ging allemaal 
even vlot. Op bepaalde momenten 
stond de helft van de wandelgang vol 
met Groene Kringgroen en -bruin. Dat 
we samenkomen gemist hadden, was 
duidelijk! In 2022, meer van dat. 
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Leukste wist-je-datjes van 2021 
Groene Kring, dat is veel plezier en vertier, van het lokale gewest tot het nationaal 
bestuur. De gekste en grappigste weetjes komen aan bod in de sectie ‘wist-je-dat’ 
in ons ledenmagazine Stiel. Hieronder lees je de leukste wist-je-datjes van het  
voorbije jaar. Wist je dat … 

1
de papa van Sofie DP graag zou hebben dat we een datingrubriek plaat-
sen in Stiel? We zo sommige mensen – inclusief zijn dochter – aan een 
vrijer kunnen helpen? 

2
het Agentschap Wegen en Verkeer in Limburg goedkeuring heeft ge-
geven aan de tractorenestafette terwijl die al vertrokken was? De politie 
vergeten was om hen in te lichten? 

3
Lotte A (Groene Kring Limburg) blijkbaar zeer populair is? Minister Hilde 
Crevits onmiddellijk grote fan van haar was en haar vernoemde in haar 
speech op het Groene Kringfeest? Lotte A daar vanaf nu alles geregeld 
zal krijgen? Het nationaal bestuur Lotte A bedankte met een kus?  

4
de West-Vlaamse provinciale kern Veurne, nabij de Franse grens, als 
vergaderlocatie koos? Dat ondervoorzitter Maarten M, die zichzelf kwam 
voorstellen, van de Duitse naar de Franse grens heeft gereden? Dat hij 
meer dan 3 uur onderweg was? Dat het meer dan de moeite was om 
aanwezig te zijn? 

5
Sara T van Groene Kring Hageland veel vriendschapsverzoeken krijgt als 
ze in Stiel of een ander landbouwboekje verschijnt? We ons afvragen of 
dit aan de Fendt te wijten is of aan het feit dat ze een Hagelandster is? 

Najaar 
Strijd der Gewesten  

Groene Kring is niets zonder haar gewesten. 
Zij zorgen voor allerlei lokale activiteiten, ver-
gaderingen en evenementen. Om hen verder 
te stimuleren om dit zo goed mogelijk te doen, 
organiseert Groene Kring de Strijd der Ge-
westen. Deze wedstrijd zorgt voor een vlotte 
opvolging van de ledenadministratie, goede 
communicatie van de activiteiten en een ver-
zorgde ledenwerving en -binding. Een van de 
opdrachten was het up-to-date houden van 
de Facebookpagina, wat voor veel gewesten 
een welkome uitdaging was in dit coronajaar! 

Kerst 
Stoeten met verlichte tractoren   

Het wordt een traditie! Kerst zou kerst niet 
zijn zonder de verlichtetractorenstoeten van 
de lokale land- en tuinbouwers. Ook Groene 
Kring droeg haar steentje bij. In zowat elke 
provincie organiseerden enkele gewesten 
een tractorenstoet met feeërieke verlichting. 
Dat het publiek dat kon smaken is duidelijk. 
Als jonge boeren hun medeburgers een hart 
onder de riem steken tijdens kerst, dan zie 
je hoe hard de burgers eigenlijk houden van 
hun boeren. Dat de stoeten nog een leuke 
activiteit zijn, die ook toffe beelden oplevert is 
een grote meerwaarde! 
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Opleiding
Met gemiddeld 150 studievergade-
ringen en bedrijfsbezoeken, zorgen 
de gewesten en provincies van 
Groene Kring voor heel wat kansen 
tot vorming. Ook nationaal zijn er 
jaarlijks heel wat cursussen, met 
daarbij enkele nieuwe initiatieven. 
Actieve land- en tuinbouwers zowel 
als jonge overnemers en mensen 
met een hart voor de sector konden 
rekenen op een mooi aanbod. 
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Buitenlandse stage

Sinds 2018 organiseert Groene Kring 
buitenlandse stages. Daarmee wil de 
beweging haar leden stimuleren om 
een buitenlandse ervaring op te doen 
in de land- en tuinbouwsector. Zowel 
binnen als buiten Europa vonden heel 
wat jongeren een plaats om stage 
te volgen. Ook richtte Groene Kring 
met vijf land- en tuinbouwscholen een 
consortium op om, met financiering van 
Erasmus+, meer dan 130 scholieren te 
laten kennismaken met de landbouw in 
Europa. Ondanks de moeilijke corona-
omstandigheden realiseerden we toch 
enkele stages dit jaar!   

Wil jij graag op stage in 2022? Meld je 
snel aan!   

r www.groenekring.be/ 
buitenlandsestage 

Junior Class 

Landbouw wordt steeds complexer. 
Tegenwoordig ben je als landbouwer 
niet alleen bedrijfsleider, maar ook een 
echte manager. Daarom organiseert 
Groene Kring sinds enkele jaren Junior 
Classes, dit zijn kwalitatieve lessen-

reeksen rond management en financieel 
inzicht. In 2021 vonden er meerdere 
Junior Classes plaats. Ook in 2022 gaat 
de Junior Class verder. We introduceren 
zelfs een nieuwe versie: Junior Class 
communicatie Schrijf je alvast in!   

r www.groenekring.be/juniorclasses 

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging blijft een belangrijk 
thema voor Groene Kring. Het Kennis-
centrum Bedrijfsopvolging, een initiatief 
van o.a. Groene Kring, neemt hier het 
voortouw in. We zetten maximaal in op 
dit thema door cursussen te organis-
eren, artikels te verspreiden en bedri-
jfsoverdrachten te ondersteunen. Het 
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zat ook 
dit jaar niet stil, want er werden heel wat 
vormingen georganiseerd. Overnemers 
kunnen daarin met elkaar ervaring uitwis-
selen en bijleren over do’s-and-don’ts 
tijdens een overname.   

Buitenlandse stage 
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Praktijkopleiding

Groene Kring organiseert ook praktijk-
opleidingen, bijvoorbeeld over kunst-
matige inseminatie, klauwverzorging, 
lassen of elektriciteit. Bij een voldoende 
aantal deelnemers wordt een cursus 
georganiseerd op de dichtstbijzijnde 
geschikte locatie. 

r www.groenekring.be/ 
praktijkcursussen

Starterscursussen

Dit is de ideale basisopleiding voor 
iedereen die een land- of tuinbouw-
bedrijf wil overnemen of opstarten.  
Ook actieve land- en tuinbouwers die 
hun kennis willen opfrissen, kunnen 
deelnemen. De cursus is de sleutel tot 
het behalen van het installatie-attest, 
waarmee je bij de Vlaamse overheid 
je vakbekwaamheid kunt aantonen, 
bijvoorbeeld in het kader van de VLIF-
voorwaarden. 

Rijbewijs G

Vanaf 16 jaar kan je bij Groene Kring en 
AgroCampus terecht als je een praktijk-
opleiding voor het rijbewijs G wilt volgen. 
De eerste stap naar een rijbewijs G is 
slagen voor het theoretisch examen.  
Wie zich wil voorbereiden, kan het hand-
boekbestellen via www.groenekring.be/ 
rijbewijs-g. Vervolgens volg je een 
intensieve praktijkopleiding van minstens 
8 uur. Wie de opleiding volgt, krijgt van 
Groene Kring ook persoonlijke begelei-
ding tijdens het examen.
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Belangen
Groene Kring, dat is niet alleen een 
beweging. Groene Kring neemt 
standpunten in en spreekt met be-
leidsmakers in naam van de jonge 
landbouwers. Daarnaast wordt er 
stevig gewerkt aan het imago van 
de sector. 2021 was op syndicaal 
vlak een ongelofelijk jaar. Hier vind 
je een bloemlezing van wat we met 
Groene Kring zoal verwezenlijkt 
hebben.  
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14 februari  
Wieder wiln plekke 

We begonnen het jaar met een heel duidelijke 
boodschap in het West-Vlaams: Wieder wiln 
plekke. Dat wil zoveel zeggen als ‘Wij hebben 
ruimte nodig om te kunnen boeren’. Met ruim 
250 tractoren vormden we op vier locaties in 
West-Vlaanderen die duidelijke boodschap. Zo 
vroegen jonge boeren ruimte, perspectief en 
ondernemingszekerheid.

25 februari  
Open brief Nationaal Bestuur   

Eind februari was het land in lockdown, 
waren de prijzen voor landbouwproducten 
ondermaats en was de mogelijkheid om te 
ondernemen ernstig gefnuikt door de over-
heid. Daarom besloot het Nationaal Bestuur 
van Groene Kring een open brief te schrijven, 
met daarin de duidelijke boodschap “moeilijke 
tijden vragen om sterke mensen.”  

2 april   
Post-it voor Demir     

“Vergeet de jonge boeren niet”, dat was de 
duidelijke boodschap die Groene Kring graag 
wilde geven aan minister Demir. Het stikstof-
dossier dreigt namelijk een bijzonder zware 
impact te hebben op jonge boeren en hun 
toekomst. We kunnen het niet laten gebeurenTractorestafette 

12 - 17 
APRIL
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12 - 17 
APRIL

Tractorestafette

dat jonge boeren morgen niet meer kunnen 
boeren. We gaven dan ook een levensgrote 
post-it aan minister Demir met een duidelijke 
boodschap: vergeet ons niet! 

12 – 17 april   
Tractorestafette    

In april reed Groene Kring een hele week lang 
door Vlaanderen – van Kortessem in Limburg 
tot Torhout in West-Vlaanderen – om duidelijk 
te maken dat we zo niet meer verder kunnen. 
We gebruikten sprekende posters, banners 
en stickers waarop “Jonge boeren, voor uw 
voedsel, uw landschap, uw toekomst” te lezen 
stond. Van het journaal op Eén tot een artikel 
op HLN, verschillende media pikten onze 
boodschap op. De politiek zag alvast dat het 
schoentje knelde. Jonge boeren kwamen in de 
debatten in het Vlaamse Parlement uitvoerig 
aan bod. Het was duidelijk dat er een oploss-
ing moest zijn voor hen.  

16 april   
Onderzoek toegang tot grond 

Op straat komen is belangrijk, maar weten 
waar mogelijke oplossingen liggen, is even be-
langrijk. Daarom hielden we een grootschalige 
bevraging over het thema toegang tot grond. 
Zonder grond is er namelijk geen landbouw, 
maar voor jonge boeren wordt het wel steeds 
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moeilijker om aan die grond te geraken. Via 
onze bevraging wilden we te weten komen wat 
de noden, wensen en mogelijkheden waren 
van aankomende zowel als jonge en oudere 
landbouwers.  

15 juli   
Hoorzitting over pacht   

Een sleutel in die toegang tot grond is het 
pachtdossier. Groene Kring vormde er met haar 
werkgroep toegang tot grond dan ook uitgebre-
id een standpunt over. Samen met Boerenbond 
werd het standpunt heel duidelijk naar voren 
gebracht. Ook het Vlaams Parlement nodigde 
Groene Kring uit om te komen spreken. We 
gaven net voor het zomerreces de commissie 
landbouw een overzicht van het belang van een 
goede pachtwet met voldoende fiscale stimuli 
voor jonge boeren. Nu is het aan de politici om 
het beleid ook effectief aan te passen aan jonge 
boeren.  

28 augustus   
GLB en jonge boeren   

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is van 
groot belang voor jonge boeren. Niet alleen de 
algemene delen, maar ook de specifieke jonger-
enonderdelen van het beleid hebben een grote 
impact op de bedrijfsvoering. Groene Kring pleit 
dan ook al langer voor een strenge definitie van 

actieve boer en voldoende steun 
voor jonge boeren. Op het Groene 
Kring 50-feest kondigde minister 
Crevits dan ook aan dat ze min-
stens 6% van het budget exclusief 
aan jongeren wil besteden. Verder 

zien we ook dat er voor het eerst 
werk wordt gemaakt van een defini-
tie van het begrip actieve boer. Een 
pluim op de hoed van Groene Kring 
dus! 

2 
APRIL Post-it voor Demir 
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#GeefBoerenRuimte

2
NOVEMBER

Ploegactie

29 oktober  
De veeteelt zal het klimaat-
probleem niet oplossen 

De klimaatverandering stelt land- en 
tuinbouwers vandaag en morgen 
voor extra uitdagingen. Onze toe-
komst zal mee bepaald worden door 
de klimaatverandering. Hoe we die 
klimaatverandering aanpakken, is 
dus erg belangrijk. Daarom kropen 
voorzitter Bram Van Hecke en onder-
voorzitter Maarten Moermans in hun 
pen om de politici duidelijk te maken 
dat simplistische oplossingen voor 
complexe problemen zelden mogelijk 
zijn.  

2 november  
Ploegactie

Hoewel politici beloofden om tegen 
de zomer een oplossing te hebben 
voor het stikstofdossier, was die er in 
november nog steeds niet. Daarom 
besloten we om massaal de straat 
op te gaan. Op niet minder dan 63 
locaties over heel Vlaanderen zetten 
we onze ploegen te koop met een 
duidelijk boodschap: “Zo ploegen  
wij niet voort.” Het nationale nieuws 
en de regiokaternen pikten onze 
actie massaal op.  

1 december   
Geef boeren toekomst!

Nadat we onze ploegen massaal op straat zetten, 
was het tijd voor het groter geschut. Samen met 
Boerenbond en Ferm voor agravrouwen wilden we 
een heel duidelijk signaal geven. Daarom besloten we 
om in elke provincie naar een centrumstad te gaan 
met de heldere boodschap: “Geef boeren toekomst.” 
Meer dan 4000 tractoren kwamen samen en de druk 
werd zeer hoog gelegd. De boeren laten niet zomaar 
over zich heen lopen, laat dat duidelijk zijn.  

1
DECEMBER

Geef boeren toekomst!
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Gescoord op  
sociale media
Groene Kring is actief op 
sociale media als Facebook, 
Instagram en Twitter, waarop 
we regelmatig berichten,  
foto’s en filmpjes plaatsen. 
Ook in 2021 vielen die in de 
smaak, want we kregen enorm 
veel likes en shares. Deze 
drie berichten scoorden zelfs 
uitermate goed.  

Blijkbaar zijn er heel wat 
mensen die West-Vlaams 
begrijpen. Als Groene Kring 
West-Vlaanderen vroeg om 
ruimte met haar vele trac-
toren, dan hebben 123.022 
mensen dat gezien! 

31 maart 
Jonge boeren: voor uw 
voedsel, landschap en 
toekomst

Dat jonge boeren belangrijk 
zijn voor ieders toekomst, 
dat raakte klaarblijkelijk een 
gevoelige snaar! 85.233 
mensen zagen het bericht en 
498 maal werd het gedeeld.

Samen met Boerenbond en 
Ferm de straat op, voor onze 
toekomst! Het instagram-
publiek kon een post over de 
tractorenactie klaarblijkelijk 
bijzonder goed smaken. We 
kregen maar liefst 4292 likes!

In het West-Vlaams, met meer 
dan 250 tractoren gaven onze 
strijdvaardige Groene Kringers 
het beste van zichzelf gisteren. 
Mét valentijnshart om in thema 
te blijven *wij willen plaats  
#wiederwilnplekke  
#geefboerenruimte

We laten van ons horen!  
Want een onzekere toekomst 
voor jonge landbouwers is 
een onzekere toekomst voor 
iedereen. Verspreid mee onze 
boodschap met stickers, ban-
ners, omslagfoto's, kaders en 
#boerenvoor-uwtoekomst. 

Dé hamvraag van vandaag.  
We zijn ondertussen met bijna 
3000 (!) bezorgde boeren op de 
baan. Wanneer krijgen we de 
beloofde stikstofregeling?  
Wanneer kunnen we onze  
toekomst verder plannen? 
#geefboerentoekomst

14 februari 
Wieder wiln plekke

1 december 
Geef boeren toekomst
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Identiteit
Groene Kring is een unieke  
vereniging, met drie kenmerkende 
pijlers: beweging, opleiding en  
belangenverdediging. Hiermee 
onderscheidt Groene Kring zich  
van andere landbouworganisaties 
en andere jongerenverenigingen. 
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19 januari 
Jannes Maes stopt als voorzitter van CEJA 

Jannes Maes is bekend als oud-internationaal vertegen-
woordiger van Groene Kring en vervolgens ondervoorzitter 
en voorzitter bij CEJA. Een lange internationale carrière 
voor jonge boeren dus. Die kwam in januari tot een eind 
toen hij besloot zijn voorzitterschap vervroegd stop te 
zetten om zo raadgever te worden bij minister Hilde  
Crevits. Bedankt, Jannes!  

17 februari 
Nieuwe ondervoorzitter

Als ondervoorzitter bij Groene Kring vervul je een héél 
belangrijke rol. Je neemt het woord voor alle jonge boeren 
in Vlaanderen en Oost-België, zet mee de lijnen van de 
organisatie uit en spreekt met beleidsmakers voor jonge 
boeren. Sam Magnus besloot dat het voor hem tijd was 
om het stokje door te geven. Gelukkig stond er genoeg 
talent klaar om in de grote schoenen van Sam te stappen. 
Zo werd Maarten Moermans, een jonge melkveehouder uit 
Dilsen-Stokkem, verkozen tot de nieuwe ondervoorzitter.  

2021 
Groene Kringwinkel

Onze Groene Kringkledij duikt regelmatig op in de Vlaamse 
landbouwwereld. Ook in 2020 draaide de Groene Kring-
shop op volle toeren en staken we enkele nieuwe items in 
het aanbod. In 2021 werden er opnieuw jassen verkocht, 
naast het gewone aanbod!  
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Wissels in het team 

Het team achter Groene 
Kring is dynamisch en jong! 
Dat zorgt ervoor dat we al 
eens vaker afscheid moeten 
nemen van iemand en eve-
neens iemand nieuw mogen 
verwelkomen. In 2021 namen 
we afscheid van enkele 
teamleden, maar mochten we 
ook enkele nieuwe collega’s 
verwelkomen. Een aderlating 
in ervaring, maar een nieuwe 
lading enthousiasme zijn dus 
gearriveerd  

Bram Van Hecke
Nationaal Voorzitter

Hendrik Jacobs
Dossierhouder

Wendy Hidalgo
Communicatiemedewerker

Dorien Dickens
Consulent Antwerpen

Justine Arkens
Consulent Limburg & 

Vlaams-Brabant

Joke Van Heesvelde
Consulent Oost-Vlaanderen

Stijn Monstrey
Consulent West-Vlaanderen

Lise De Maerteleire
Communicatiemedewerker

Kerstin Haag
Consulent Oost-België

Jonas Smeulders
Communicatiemedewerker
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Wat deed 
Groene Kring  
voor jou? 
Maandelijks zit Groene  
Kring meermaals samen met 
andere landbouworganisaties, 
politieke partijen en interna-
tionale instellingen. Telkens  
om de stem van jonge  
boeren te vertegenwoordigen. 
In Stiel geven we steeds een 
overzichtje van de gesprekken 
die Groene Kring in de afgelo-
pen maand voerde.  
Deze vijf puntjes wilden we 
zeker nog eens opnieuw in de 
kijker zetten.    

  5 februari  Overleg met het kabinet van minister van Landbouw  
Hilde Crevits over het GLB

Het nieuwe GLB, dat in 2023 van start gaat, krijgt steeds meer vorm. Groene Kring ging begin 
februari langs op het kabinet van minister van Landbouw Crevits om de maatregelen voor jonge 
boeren in het volgende GLB te bespreken. 

  22 maart  CEJA sprak met Eurocommissaris Timmermans 

CEJA, de Europese koepelorganisatie van jonge land- en tuinbouwers, sprak met Frans Timmer-
mans, de architect van de Europese Green Deal. Groene Kring benadrukte dat de Green Deal  
de kansen voor jonge land- en tuinbouwers niet mag beperken. 

  21 mei  N-VA gaat op bezoek bij Maarten Moermans 

N-VA doet vaak straffe uitspraken over landbouw. Nochtans is praten zeer belangrijk. Tijdens 
een kennismakingsbezoek op het bedrijf van ondervoorzitter Maarten werd dan ook constructief 
overlegd. 

  13 september  In overleg over de varkenshouderij 

De varkenshouderij gaat door een bijzonder diepe en uitzichtloze crisis. Heel wat jonge varkens-
houders kampen met grote verliezen. Groene Kring ging hierover in overleg met minister Crevits, 
samen met de andere landbouworganisaties. 

  10 november  Brief aan Bart Dochy 

Bart Dochy, het hoofd van de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement, ontving een brief 
van Groene Kring met daarin de heldere vraag: verlaag de registratierechten voor boeren en 
mensen die een lange pacht sluiten. 
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Houd contact met Groene Kring
Blijf jij graag op de hoogte van alle activiteiten van Groene Kring? Dan hebben 
wij deze tips voor jou: 

Abonneer je op Stiel, ons ledenmagazine
Leden ontvangen het magazine gratis – 10 keer per 
jaar. Niet-leden kunnen zich abonneren voor 40 euro 
via www.groenekring.be/stiel. Je blikt er terug naar 
voorbije activiteiten en krijgt een overzicht van wat 
nog komen gaat. 

Volg en like ons op de sociale media
Wie Groene Kring van dag tot dag wil volgen, kan 
terecht op onze sociale-mediakanalen. Volg ons 
op Facebook, Twitter en Instagram voor de leukste 
foto’s, filmpjes, aankondigingen en nieuwtjes. 

Surf naar www.groenekring.be
Alle info over onze beweging, opleidingen of  
belangenverdediging vind je op onze website. 
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Nog geen lid van Groene Kring?
Meld je aan via www.groenekring.be/lidworden.

Je kan lid worden voor 22 euro per jaar. Voor specifieke doelgroepen zijn 
aangepaste tarieven van toepassing. Leden van Groene Kring genieten de  
volgende voordelen: 

- Je bent verzekerd bij deelname aan Groene Kringactiviteiten. 

- Je ontvangt 10 keer per jaar het Groene Kringmagazine Stiel. 

- Je ontvangt maandelijks een digitale nieuwsbrief met een extra nieuwsflits 
bij de belangrijkste actualiteiten. 

- Je ontvangt een korting bij aankoop van Groene Kringmateriaal. 

- Je kan deelnemen aan een gevarieerd activiteitenaanbod. 

- Last but not least: je komt in contact met jonge land- en tuinbouwers om 
ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

Interesse in een opleiding?
Neem dan een kijkje op www.groenekring.be/opleiding of  
op www.agrocampus.be en oogst kennis! 

Je kan ook steeds terecht op onze specifieke webpagina’s: 

-  Junior Class: www.groenekring.be/juniorclasses 

- Buitenlandse stage: www.groenekring.be/buitenlandsestage Foto: Steef Jansen



Met steun van
Groene Kring
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
info@groenekring.be, www.groenekring.be
T 016 47 99 98, F 016 47 99 95

facebook .com/groenekringnationaal, volg ons op     : @groenekring : @groene_kring


