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Huidige stand van zaken
In de eerste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de huidige stand van zaken en zijn we
aan de slag gegaan met het voorwerk voor het krijgen van een certificering. Aangezien in
Overijssel drie collectieven zijn / worden opgericht en het verdiepen in agrarische natuurbeheer
meer tijd vraagt dan van tevoren gedacht, hebben we gezamenlijk wat vertraging opgelopen.
We gaan als bestuur de komende periode aan de slag met onder andere het opstellen van de
kansenkaart. De voorgestelde kansenkaart van het bestuur wordt in de Raad van Advies verder
uitgewerkt. Belanghebbende partijen worden binnenkort benaderd voor een rol in de Raad van
Advies. Na een gedragen kansenkaart wordt deze voorgelegd aan de provincie. Als de
provincie vervolgens akkoord gaat, kan verdere invulling aan de gebiedsofferte gegeven
worden.
Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek
is nodig om ons te certificeren. Dit handboek borgt de kwaliteit van de financiële,
administratieve en uitvoeringsorganisatie van ons collectief. Ook hierin moeten nog de nodige
stappen worden gezet.
Coöperatieve vereniging in oprichting
In november 2013 is de Vereniging “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” opgericht. Nu het
bestuur in het traject meerdere stappen heeft ondernomen blijkt dat het onder andere vanwege
de BTW wenselijker is om een coöperatieve vereniging op te richten. Dit advies hebben wij ook
vanuit SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) ontvangen. De eerste stappen
hiervoor worden nu gezet, echter in de ledenvergadering op 12 november 2014 dient u als lid
definitief in te stemmen met deze wijziging. Mocht twee derde van de leden instemmen, dan zal
het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” vanaf 1 januari 2015 als coöperatieve vereniging
verder gaan.
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Voucher gemeente Dinkelland
In de vorige nieuwsbrief hebben we gesproken over de bijdrage van de Gemeente Dinkelland.
Inmiddels zijn de eerste ideeën binnen! Heeft u als lid alsnog ideeën voor de invulling, dan zijn
deze uiteraard van harte welkom. Deze kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar
info@gebiedscollectiefnot.nl. Klik hier voor informatie uit de vorige nieuwsbrief.
Activiteiten
Als “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” zijn we actief in de gemeenten Losser, Dinkelland en
Tubbergen. Ook u kunt het buitengebied van Noordoost-Twente verkennen door deel te nemen
aan één van de (of beide) boerenfietstochten in de omgeving Tubbergen en Denekamp. Deze
boerenfietstochten worden georganiseerd door de regionale LTO Noord-afdelingen op 30 juli
2014 in Tubbergen en op 31 juli 2014 in Dinkelland. Klik hier voor de flyers van Tubbergen en
Dinkelland.
Onze eerste ledenvergadering hebben wij voorlopig gepland op woensdag 12 november 2014.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging en agenda.
Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin oktober 2014 door middel van een volgende nieuwsbrief
nader te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Tussentijds vindt u op de
website (www.gebiedscollectiefnot.nl) meer informatie of is het bestuur bij vragen te bereiken
via info@gebiedscollectiefnot.nl.
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