VERSLAG
Donderdag 19 januari 2017
Raad van Bestuur
Le Val-Fayt – Fayt-Lez-Manage

AANWEZIG: Johan Colpaert (voorzitter), Koen Bakelandt, Paul Dierickx, Stefaan Forret, Gracienne Geenens, Jean-François
L’Homme, Guido Mangnus, Joost Merckx, Benoît Strauven, Frank Thomas, Dries Van Hessche, Carlos Vanlerberghe, Joost
Vandesteene, Johan Van Heule en Michel Christiaens

VERONTSCHULDIGD: Jos Lowette, Luc Missante, Nathalie Nicolas, Jean-Christophe Smeets en Guido Van Wassenhove.
_____________________________________________________________________________________________________
De vergadering start om 10u15

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (27.10.2016):
Het verslag van de vergadering van 27 oktober 2016 wordt goedgekeurd.
__________________

2. Federatiewerking
Nieuws van de groepen:
De volgende vergadering van groep 1 zal plaatsvinden op 30 maart bij Steeno in Vichte. Een tweede vergadering van groep 1
wordt voorzien op 28 september (nog te bevestigen).
Groep 2 plant haar eerstvolgende vergadering op 17 maart. Een tweede vergadering op 5 oktober dient nog bevestigd te
worden.
De eerstvolgende vergadering van groep 3 zal plaatsvinden op 16 februari bij Etesia in Wissembourg. De dag nadien is er een
bezoek aan de fabriek gepland. Groep 3 wenst verder nog op 9 (of 16) juni en op 15 september een vergadering te houden. De
vergadering van 15 september zal plaatsvinden bij Eliet.
Groep 4 heeft nog geen vergaderingen ingepland.
Opleidingsprogramma Forem:
Joost Merckx geeft een korte toelichting bij het opleidingsprogramma dat Forem heeft opgestart voor landbouwmachinetechnici.
Het programma en de presentatie die Fedagrim gegeven heeft worden uitgedeeld op de vergadering.
Opvolging van het gesprek met Agoria
Michel overloopt de presentatie die door Agoria werd voorbereid voor de ontmoeting tussen Fedagrim en Agoria op 25
november 2016. De raad van bestuur wenst niet in te gaan op de voorstellen zoals ze nu door Agoria op tafel worden gelegd.
De leden van de raad van bestuur krijgen de presentatie later digitaal toegestuurd.
De raad van bestuur is wel van oordeel dat verder kan gewerkt worden met Agoria op de volgende 4 punten:

minder versnippering in vertegenwoordiging van deze sector

een ruimere waaier van diensten aangeboden op het domein van lobby, expertise en business
development

grotere slagkracht in het verdedigen van lid-bedrijven

aandacht voor nieuwe toekomstige technologische ontwikkelingen

Feed the Future jongeren congres
Na een succesvolle eerste editie van het Feed the Future jongerencongres wordt een volgende editie gehouden op 9 maart in
Sint-Niklaas en op 14 november in Ciney. Inschrijven voor het congres in Sint-Niklaas kan via de website www.feedthefuture.be.
Aan de leden van de raad van bestuur wordt gevraagd om dit initiatief via hun dealers verder kenbaar te maken bij jonge
landbouwers.
Opvolging Staten-Generaal:
Tijdens de eerste editie van de Staten-Generaal werd aangekondigd om in 2017 een 2de editie te organiseren. De datum van
de volgende editie wordt vastgelegd op 9 november. De eerste gesprekken met Op de Beeck & partners starten hierover op 24
januari.

3. Evenementen
Xebirga:
Stefaan Forret overloopt de voornaamste beslissingen van de laatste Xebirga vergadering. De presentatie met bijhorende
besluiten wordt in een apart document meegestuurd.
De inschrijvingsdossiers voor Agribex worden in week 4 van 2017 verstuurd naar alle prospecten.
Contract met Brussels Expo
De overeenkomst met Brussels Expo voor het ter beschikking stellen van de beurshallen in 2017 is ondertekend. Voor de
komende edities vraagt Brussels Expo om de prijszetting bij te sturen. Fedagrim is echter geen vragende partij.
__________________

4. Varia



Interesse van DLV om toe te treden tot de federatie: Op de volgende vergadering van het dagelijks bestuur zal Dries
Van Hessche uitgenodigd worden om het kader te creëren om dergelijke geïnteresseerden eventueel op te nemen als
lid van de deelvereniging toeleveringsbedrijven.
Vanuit Fedagrim kunnen 2 personen zetelen in de sociale commissie van Traxio. Zowel Chris Mathijs als Frank
Thomas dienen vervangen te worden. De voorzitter doet vruchteloos een oproep naar kandidaten.

Data van de volgende raden van bestuur
De volgende raad van bestuur vindt plaats op 16 maart bij Fedagrim. De daarop volgende vergadering (18 mei) zal plaats
vinden bij Miedema in Winsum.

Verslag
20.01.2017

Michel Christiaens,
Secretaris-generaal

Johan Colpaert
Voorzitter

