Programma Algemene Ledenvergadering
zaterdag 1 juni 2019
Locatie:
Restaurant de Bootsman
Coevorderweg 19
7737 PE Stegeren
Huishoudelijk deel ALV
09.30 u

Ontvangst met koffie en thee

10.00 u

Welkom door gastheer Dick van den Oever, directeur a.s.r. Landelijk Vastgoed (nieuwe
eigenaar van landgoed Junne) en bestuurslid FPG

10.15 u

Huishoudelijk deel ALV:
✓
✓
✓
✓

Opening door Roel Robbertsen, voorzitter FPG
Huishoudelijke zaken
Actuele belangenbehartiging door Berend Pastoor, directeur FPG
Rondvraag
Pauze

11.25 u

Een introductie en insights Landgoed Junne door de rentmeester, Ryan Nijzink van a.s.r.

Landgoed Junne ligt in Overijssel en is met een oppervlakte van circa 1047 hectare één van de grotere
particuliere landgoederen in Nederland. Het bestaat voor ruim 70% (740 hectare) uit bosgebied. 22% (230
hectare) van de grond is landbouwgrond en het overige deel van het landgoed bestaat uit natuur- en
recreatiegebied. Landgoed Junne maakt onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied waar veel
recreatie plaatsvindt. Er lopen fiets- en wandelroutes door het gebied, zoals het bekende Pieterpad.
Kenmerkend zijn ook de boerenhoeves, de agrarische esgronden, de brink, houtwallen, stuifzanden,
heidegebiedjes en bijzondere houtopstanden. Er bevinden zich boerderijen, (vakantie-)woningen en een
zagerij. Junne staat bekend om zijn gevarieerde bos waarbij de grove den een dominante positie inneemt.

Lunch
13.00 u

Vertrek met eigen vervoer naar Landgoed Junne (1700m). Parkeren bij Junnerweg 8a, dat is
300 m voorbij de stuw aan de rechterhand.

13.15 u

Toelichting door Henk Lansink van Waterschap Vechtstromen op de nieuwe balgstuw en
vistrap in de Vecht en de nog te bouwen brug, inclusief een bezoek aan de stuw.

14.00 u

Bio-boer Chris Antuma vertelt over zijn bedrijf Bioakker op het landgoed en de transitie, met
de voor- en nadelen, die zij nu doormaken van gangbaar naar biologisch.

15.00 u

Informele afsluiting onder het genot van een drankje en hapje.

Aanmelden:
Uw aanmelding voor de vergadering ontvangen wij graag uiterlijk 25 mei via fpg@grondbezit.nl of
telefonisch: 0318- 578550. Wilt u hiertoe € 20,00 overmaken op rekeningnummer NL71 ABNA
047.03.25.801 t.n.v. Federatie Particulier Grondbezit te Veenendaal onder vermelding van
‘Lunch ALV <naam deelnemer>’. U ontvangt dan van ons een bevestiging en routebeschrijving.
We hopen u 1 juni te zien!

