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aan het woord

Voorzitter LLTB-vakgroep Paardenhouderij

“Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het vormen van een krachtige,
landelijke vakgroep Paardenhouderij. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat we
hierin zijn geslaagd. Op dit moment zijn via LTO zo’n 2.500 hippische ondernemers
verzekerd van een constante lobby op het gebied van wet- en regelgeving.
De belangen van de paardenhouders worden in samenwerking met de drie regionale
LTO’s op verschillende niveaus ingestoken. Op regionaal niveau worden de belangen
behartigd bij gemeenten en provincies. Op landelijk niveau in Den Haag, waarbij ook de
samenwerking met andere partijen in de paardensector gezocht wordt binnen de
Sectorraad Paarden. Tot slot op Europees niveau via de Copa Cogeca, een collectief van 23
miljoen Europese agrarische ondernemers met een eigen Working party horses (werkgroep paard), waarin de LTO-vakgroep Paardenhouderij zitting heeft. De grote kracht is dat de belangenbehartiging op alle
niveaus plaatsvindt.
Ook biedt LTO veel collectiviteitsvoordelen. LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor de ruim 38.000 agrarische ondernemers
die lid zijn. Zij onderhandelen met leveranciers namens en voor alle leden. Daarmee wordt de kracht van het collectief optimaal
benut, wat resulteert in veel voordeel voor de leden. Die voordelen bestaan uit scherpe tarieven, betere leveringsconditie en
betere service. Op dit moment worden er meer dan zestig ledenvoordelen aangeboden door LTO Ledenvoordeel.

‘WE BLIJVEN INVESTEREN IN ONZE JONGE ONDERNEMERS’
Als LLTB blijven wij investeren in onze jonge ondernemers. Dat doen we onder meer via de Masterclass Hippische Ondernemer.
Jonge ondernemers in de paardenhouderij zijn vaktechnisch goed op de hoogte. Je hoeft ze weinig te vertellen over de
verzorging, fok of sport, maar het brood wordt uiteindelijk verdiend met ondernemerschap. Paardenhouders houden van hun
vak en af en toe moet je ze uit de stal halen. Oogkleppen zijn voor de paarden; als ondernemer moet je een ruim blikveld
hebben.”

uitgelicht
Landelijke vakgroep
LTO-vakgroep Paardenhouderij heeft een nieuw bestuur, bestaande uit Ralph
van Venrooij uit het West-Brabantse Oud Gastel, Matthijs Maat uit het
Utrechtse Doorn en Ilse Limpens uit het Zuid-Limburgse Nuth. Drie bestuurders
uit de praktijk met een groot netwerk. Daarmee weet dit nieuwe bestuur goed
wat er speelt in de sector en waar lobby en belangenbehartiging op moet
worden ingezet.

Toekomst Limburgse paardensector
De provincie Limburg heeft het Mulier
Instituut gevraagd onderzoek te doen
naar de economische omvang en
potentie van de paardensector in
Limburg. De sector in Limburg is volop
in ontwikkeling en heeft in Limburg als
één van de grootste economische
branches veel groeimogelijkheden.
Onderzoek moet duidelijk maken welke
keuzes kunnen worden gemaakt om de
positie van Limburg als paardenprovincie
verder te versterken. De LLTB leverde een
belangrijke bijdrage aan dit onderzoek.

Netwerk Hippische Ondernemer
In 2017 hield de LLTB voor het Netwerk Hippische Ondernemers diverse bijeenkomsten voor jonge, talentvolle,
hippische ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten werd kennis gemaakt met de opzet van het Masterclass
Hippische Ondernemer-programma. Thema’s waren onder meer graslandbeheer, exterieurbeoordelen en de
btw-regelingen voor de paardenhouderij.
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