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Jaarplan en begroting 2019 

 

Inleiding 

Op 2 november 2016 is de stichting officieel van start gegaan met een geslaagde bijeenkomst op de 

proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl.  

De Stichting ‘The Potato Valley’ vertegenwoordigt 1 van de 3 agenda’s die onder de Agroagenda 

Noord Nederland vallen. De andere 2 zijn ‘De versnellingsagenda melkveehouderij’ en de ‘ 

Innovatieagenda Veenkoloniën’ . 

Wat zijn we: The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen! 

We hebben ons doel als volgt gedefinieerd: De toppositie van Nederland behouden en versterken 

door de pootaardappelteelt verder te ontwikkelen tot een duurzaam teeltsysteem die vitale 

pootaardappels oplevert. De pootaardappel is het richtgewas voor het akkerbouwplan. 

In 2017 zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van de activiteiten uit het plan van aanpak en 

met het opbouwen van de benodigde organisatie om als stichting adequaat te kunnen werken. 

In 2019 op weg naar 2025 

In 2019 gaan we verder op pad om onze doelen uit het plan van aanpak 2016-2020  te 

verwezenlijken. De plannen en ambities voor 2019 zijn weergegeven in onderstaande figuur.  
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Het bereiken van de doelen doen we door: Kennis verzamelen en delen; innovaties bevorderen en 

samenwerking stimuleren.  

Wat kun je van The Potato Valley verwachten: Profilering van Nederland als pootaardappelland; 

verbetering van aansluiting onderwijs op behoefte sector; telers stimuleren tot innoveren en 

kennisdelen en het stimuleren van onderzoek. 

We hanteren hierbij de strategie ‘ Kracht door verbinding’ : Samen de schouders eronder en 

benutten van elders aanwezige krachten door verbindingen te maken.  

Speerpunten 2016-2020 

In het plan van aanpak hebben we een vijftal thema’s geformuleerd waar we aan werken: 

1. Verbeteren van bodem en water als gezonde omgeving voor gewassen 

2. Verhogen en meten van de vitaliteit en weerbaarheid van de pootaardappel 

3. Optimaliseren van het gehele teeltsysteem 

4. Verbetering van de aansluiting van het onderwijs in de keten 

5. Het beter betrekken van telers bij onderzoek en onderwijs 

 

De stand van zaken is opgenomen in ‘De tussentijdse rapportage van Stichting The Potato Valley, een 

inkijk en doorkijk’ . Link opnemen 

 

Een nieuwe periode  
 

In 2019 starten we met het ontwikkelen van een nieuw plan van aanpak voor de periode na 2019.  

De omgeving verandert en hierop willen we inspelen. De doelen en thema’s zijn nog steeds relevant 

maar ze kunnen worden aangevuld en verder worden uitgewerkt.  
 

Organisatie TPV 
 
Bestuur: In november 2019 treden de heren Aaldrik Venhuizen en Hilko Bos conform afspraak terug 

uit het bestuur. De heer Venhuizen zit namens Agrifirm in het bestuur van de stichting en de heer 

Hilko Bos namens de pootaardappelacademie.  

 Voor de heren Aaldrik Venhuizen en Hilko Bos worden nieuwe bestuursleden gezocht.  

Het bestuur bestaat uit een combinatie van bedrijfsleven en telers aangevuld met een lid uit het praktisch toegepast 

onderzoek en bestaat uit tenminste 5 leden. Aan het bestuur zijn 2 adviseurs van de provinciale overheden verbonden. Het 

onderwijs is vertegenwoordigd in een adviesraad. We streven naar een bestuur met een zo breed mogelijk profiel waarin 

de diverse belangen van de stichting zijn vertegenwoordigd.   

 
Partners: In 2019 zetten we wederom in op verbreding van de organisatie en draagvlak. Hiertoe 

nodigen we actief nieuwe deelnemers uit. Daarnaast richt de stichting zich op sponsoren die een 

algemene bijdrage doen of een specifieke bijdrage gericht op bovengenoemde thema’s en op 

donateurs die de sector een goed hart toedragen. Voor de werving is een sponsorcommissie 

ingesteld en een actieprogramma opgesteld. 

 Uitvoering actieprogramma werving deelnemers en sponsoren  

De stichting wordt gedragen door partners die kennis en kunde initiëren, inbrengen en uitwisselen, door deelname in 

projecten en/of het doen van projectvoorstellen. Daarnaast leveren deelnemers een financiële bijdrage. We zijn gestart 
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met 10 deelnemers. Inmiddels zijn dit er 15. Deelnemers nemen actief deel in de stichting en zijn ook agendabepalend. De 

uitvoeringsorganisatie van de stichting wordt daarnaast ondersteund door subsidie van de provincies Groningen en Fryslân 

voor de periode 2016-2020. Voor een overzicht van onze deelnemers zie www.thepotatovalley.nl. 

Communicatie, profilering en opzetten en organiseren netwerk TPV 

De propositie van TPV en de daarbij behorende communicatie is een voortdurend en continue 

aandachtspunt.  Doel is een stichting met een duidelijke toegevoegde waarde die gekend en herkend 

wordt door de partijen in de keten en haar omgeving. 

Kosten onderzoeken en kosten ondersteuning onderwijs 

Voor kosten onderzoeken en kosten ondersteuning onderwijs wordt de werkwijze uit het plan van 

aanpak 2016-2020 gevolgd.  

Risico’s 

1. Vrijstelling BTW en vennootschapsbelasting: In 2018 zijn we vrijgesteld voor zowel BTW als 

vennootschapsbelasting.  

2. Deelname partners: In 2019 zetten we wederom in op communicatie en werving van partners via  

gerichte wervingsactiviteiten. 

3. Financiering projecten: Belangrijke Europese programma’s hebben een looptijd tot 2020. 

Openstelling is beperkt. Daarnaast is goedkeuring van financiering voor POP3 programma’s een 

zware opgave gebleken. 

Zie verder plan van aanpak 2016-2020 

Begroting 

De begroting voor 2019 vindt u op pagina 4. De bijdrage van de provincies is voor 4 jaar en is het 

hoogst bij de start van de stichting The Potato Valley en vermindert naar het einde van de periode. 

 

 

  

http://www.thepotatovalley.nl/
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Begroting TPV 2019 

    

Bijdrage provincies   

Bijdrage van Provincie Fryslân en Groningen 25.000 

Thema E + F (Bijdrage van Prov. Fr+Gr) 50.000 

Totaal toegezegd door provincies 75.000 

    

Bijdrage deelnemers   

  

Totaal toegezegd door deelnemers 101.500 

    

Totaal inkomsten 176.500 

    

Uitgaven   

 Accountant/administratie             1.000  

 Uitvoeringsorganisatie (dir.,secr., com. ed)         160.000  

 Onkosten bestuursleden             2.250  

 Website en email                400  

 Verzekering bestuur                500  

 Onvoorzien             6.850  

 Thema E + F          50.000  

Totaal uitgaven 221.000 

    

Totaal resultaat        - 44.500 
 

 Het resultaat is negatief. De bijdragen van de provincies worden in 4 jaren uitbetaald. In de 

eerste 2 jaar is het grootste deel van de bijdragen uitbetaald. We hebben een deel ervan 

gereserveerd voor 2019 en 2020. Zie jaarrekening.  


