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24 oktober 2017 
Beste mensen, veel van wat er in het jaar 2017 gebeurt, vindt plaats achter de schermen. Daardoor viel er 
nogal wat radiostilte. Zie  punt 1. Voor achtergrond-informatie klikt u op de blauwe links, met Ctrl-klik. 
Met vriendelijke groet,        Dirk Hart, secr/penningmeester  
 
1. Van de bestuurstafel. 

Op de ALV hebben wij als bestuur een nieuw gezicht mogen verwelkomen: Michiel van Rijckevorsel. Wij 
hopen op een prettige en vruchtbare samenwerking met hem. Voor de herberekening van de jaarverslagen 
vanaf 2006 hebben wij ondertussen een accountant gevonden, in de persoon van de heer J. De Boer AA van 
Borghhaeve BV. Zoals u wellicht (nog) weet heeft vertaler Peter Vanhoof kans gezien de Duitse uitgever OLV 
te bewegen de licentie voor de uitgave van de NL-vertaling van het boek ‘Bodenfruchtbarkeit’ bij het NVLV 
weg te halen en die aan Peter te geven. Met de royale medewerking van onze voormalig penningmeester 
Wigle Vriesinga heeft de heer Vanhoof vervolgens de kas van het NVLV kunnen aanspreken om het boek zelf 
uit te geven. Een schadepost van zo’n €13.000,- voor het NVLV. Omdat beide heren niet financieel hebben 
gereageerd op onze verzoeken om terugbetaling, hebben wij ze nu officieel in gebreke gesteld. Zie bijlagen. 
Voor de contributies over 2017 vraag ik nog even de aandacht van de leden die nog niet betaald hebben. 
 
2. De themadag ‘Licht op tumoren’ vindt nu plaats op 7 december  2017 in de Schaapskooi te Lunteren 

 Na de succesvolle dag over Biofotonen  9 dec ’16, gaan we weer verder op het 

onderwerp, maar nu via de ingang tumoren. Daarnaast plaatsen we ook een 

presentatie over een behandelmethode van tumoren met pulserend LED-licht en 

gaan we kijken naar mogelijke raakvlakken. Onze sprekers zijn deze keer Bert 

Heintzberger en Wim Huppes, beiden afkomstig uit de medische wereld. 

 

3. Monsanto Papers en een Europees Burgerinitiatief brengen spanning over het uitbannen van glyfosaat  

Als gevolg van rechtszaken in de VS is er veel belastend materiaal 

openbaar geworden m.b.t. de lobbypraktijken van Monsanto. Deze 

‘Monsanto Papers’ werpen licht op de manier waarop Monsanto de 

toelatingsprocedure van glyfosaat in Europa en VS heeft beïnvloed door 

overheden en wetenschappers te bespelen. Ondanks de voor Monsanto 

ongunstig verlopen hearing op 11 oktober in het Europarlement blijft de nieuwe NL-regering halsstarrig 

vasthouden aan een nieuwe goedkeuring van 10 jaar. Een EP-motie om de Europese EFSA en ECHA bij het 

onderzoek naar toe te laten pesticiden onafhankelijker op te laten treden komt 25 oktober in stemming. 

 

4.  Nog tot 17 november is er gelegenheid  mee te praten over de Europese voedselvoorzieningsketen 

De raadpleging past in het traject dat Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan 

inzette naar meer markttransparantie, meer samenwerking tussen boeren en het 

uitbannen van zo veel mogelijk oneerlijke handelspraktijken. Een ieder wordt 

opgeroepen zijn stem te laten horen! 

 

5. Kabinet Rutte III wil belasting op groente en fruit verhogen in plaats van verlagen. Kom in actie. 

Ons kabinet wil de belasting op groente en fruit met 50% 

verhogen! Terwijl bijna de helft van alle Nederlanders te dik is, wil 

de overheid gezond eten moeilijker gaan maken. Vanuit alle 

hoeken wordt ontzet gereageerd, wetenschap, politiek en 

bedrijfsleven spreken zich uit - sluit je aan en stop deze verhoging. 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=01
http://nvlv.nl/index.asp?id=3&id=197
http://nvlv.nl/index.asp?id=3&id=197
https://actions.sumofus.org/a/netherlands-ban-glyphosate-now/
http://nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=105
http://nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=107
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_nl
https://secure.avaaz.org/campaign/nl/nl_fruit_and_veg_tax_loc/
http://nieuwsbrief.foodwatch.nl/l/mailing2/link/a974ab3f-ba2e-44f7-be77-1473e7c43170/3950

