Bedankt voor je lidmaatschap bij Boerenbond.
Ben je nog geen lid van Boerenbond? We verwelkomen
je graag! www.boerenbond.be/nu-lid-worden

Innovatie ondersteunen
De snel veranderende wereld vraagt van ieder van ons voortdurende creativiteit
en vernieuwing. Boerenbond neemt deel aan verschillende innovatieve
projecten. Deze inspireren ons om samen vooruit te kijken en in te spelen op
kansen en uitdagingen.

132

Vlaamse en
Europese projecten
worden bijgestaan
door Boerenbond

10 miljoen
euro voor innovatie
die kan omgezet worden
naar de praktijk samen
met de overheid en
projectpartners

Land- en tuinbouwers,
altijd op de eerste rij

Lid zijn van Boerenbond maakt ook in je portemonnee het verschil. Zo bieden
we jou heel wat voordelen aan waardoor je kan besparen op diverse producten
en diensten. Dat gaat van tijdelijke voordeeltarieven tot kortingen op het advies
van partners als KBC, SBB, Acerta, Prevent Agri …

Een brede waaier aan
ledenvoordelen in je
portemonnee en voor
je bedrijfsvoering
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Inclusief
lidmaatschap
Landelijke Gilden

V.U.: Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven – 016999

Ledenvoordelen

Daarom kies ik
voor Boerenbond
Als lid geniet je ook van heel wat voordelen
www.boerenbond.be/ledenvoordelen
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Land- of tuinbouwer zijn in deze woelige tijden,
dat vraagt passie, vakkennis en motivatie.
Maar je staat gelukkig niet alleen.

Boerenbond luistert naar de noden van zijn leden en
ondersteunt hen waar dat nodig is, ook in het nieuwe
werkjaar. Want bij ons zit je als lid altijd op de eerste rij.

Belangenbehartiging

Dienstverlening op maat

Dankzij de directe lijn met leden en bestuursleden uit alle sectoren kent
Boerenbond jouw noden en geven we deze een stem in het politiek overleg.
Zo maken we voor jou het verschil. Er wordt heel wat werk verzet voor en achter
de schermen. Soms vraagt dat geduld, soms kan er zeer snel en concreet
resultaat geboekt worden.

Weten dat onze 234 medewerkers altijd voor je klaarstaan om op jouw vragen
te antwoorden, is van onschatbare waarde. Of het nu gaat over het invullen van
de Focus-managementtool, vormingen op maat, tips over je bedrijf leiden in
crisistijden, ... Onze experten staan altijd voor je klaar met correct advies waar
jij mee aan de slag kunt.

>20.000

bezwaren tegen
PAS-akkoord ingediend
en meer dan 50 PASacties georganiseerd

4000

boeren en tuinders
zijn bestuurslid
bij Boerenbond

Boerenbond zet vandaag meer dan ooit in op snelle, correcte en duidelijke
communicatie naar jou, als lid. Dat doen we via verschillende kanalen. Het
magazine Boer&Tuinder en de nieuwsbrief op maat, de actuanieuwsbrieven …
Als Boerenbondlid informeren we je op maat van jouw bedrijf maar vergeten
we ook niet het verhaal van de hele sector te vertellen.

leden
lezen Boer&Tuinder
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adviezen
aan onze leden
gegeven

5413

uren vorming
georganiseerd
door Boerenbond

Draagvlak creëren

Sterke communicatie

16.000

7863

>400

nieuwsbrieven
per jaar

Steeds minder consumenten hebben van thuis uit een band met de land- en
tuinbouwsector. Boerenbond wil het draagvlak voor de sector versterken
en het imago van land- en tuinbouw bij het brede publiek verbeteren.
Dat doen we onder andere door het organiseren van de Dag van de Landbouw,
diverse bedrijfsbezoeken en het steunen van een initiatief als #Boerentrots.
Maar we zetten ook onze schouders onder heel wat sterke acties in Vlaanderen,
voor en door onze boeren.

>2 miljoen

Vlamingen
bereikt via sociale media

>100.000
bezoekers op de
Dag van de Landbouw
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