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Word ook vriend!
De productie van voedsel vraagt veel van onze wereld. De 
Nederlandse land- en tuinbouw zetten zich sinds jaar en 
dag maximaal in om hun voetafdruk tot een minimum terug 
te brengen. De biologische land- en tuinbouw is één van de 
voorlopers in deze duurzaamheidstransitie. De Vereniging 
BioLogisch Limburg ondersteunt biologische boeren in Limburg 
in hun activiteiten voor een betere wereld. Draag jij deze 
activiteiten een warm hart toe? Word dan Vriend van Vereniging 
BioLogisch Limburg. 

Waar komt mijn eten vandaan? Wordt dit wel duurzaam 
geproduceerd? Gelukkig stellen zich - met jou - steeds meer mensen 
deze vraag. We hebben immers maar één wereld en daar moeten we 
zuinig op zijn. 

De biologische sector is al vele jaren een voorloper in de 
duurzaamheidstransitie die steeds meer op stoom komt. In onze 
bedrijfsvoering staan bodemgezondheid, minimale bestrijdingsmiddelen, 
maximale diergezondheid en een minimale voetafdruk centraal. Om 
nog meer ondernemers kennis te laten maken met deze manier van 
produceren, is de Vereniging BioLogisch Limburg opgericht. 
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Wat doet de vereniging 
voor haar vrienden?
De vereniging streeft ernaar haar leden zoveel mogelijk 
te ondersteunen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen 
ondernemen. Daarnaast probeert ze anderen te inspireren 
ook biologisch te ondernemen. 

Ben je fan van biologische producten en draag jij onze 
activiteiten voor een betere wereld een warm hart toe? Word 
dan Vriend van Vereniging BioLogisch Limburg.

Als vriend word je op de hoogte gehouden van alle relevante 
activiteiten van onze vereniging. En één keer per jaar nodigen 
wij al onze fans uit voor een vriendenmiddag op locatie bij 
één van onze leden. 

Uw bijdrage
Hiervoor vragen wij een bijdrage van: 
- Particulier: €25,- per jaar 
- Gangbaar agrarisch bedrijf: €200,- per jaar 
- Agribusiness: €300,- per jaar
Voor meer informatie over de vereniging
ga naar www.biologischlimburg.com

Vriend worden kan heel gemakkelijk via: 
www.biologischlimburg.com/vriend-worden  


