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Leuven, 14 september 2015

Persbericht

Jannes Maes verkozen als vice-president CEJA
Milaan(Expo 2015) – Jannes Maes uit Aalter werd verkozen tot vice-president van CEJA, de Europese koepel voor
jonge land- en tuinbouwers. De jonge landbouwer werd op 12 januari 2015 verkozen als Internationaal
Vertegenwoordiger van Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en Oost-België,
en zet nu een belangrijke stap in de belangenverdediging voor jonge land- en tuinbouwers in Europa.
Als internationaal vertegenwoordiger van Groene Kring volgt Jannes het Europees landbouwbeleid op via CEJA, de
Europese koepelvereniging voor jonge land- en tuinbouwers.
Op de Algemene Vergadering van CEJA, werd hij vandaag (08 september) verkozen tot vice-president van de Europese
koepel. Jannes is 23 jaar en groeide op op een melkveebedrijf in Aalter (Oost-Vlaanderen). Hij studeerde af als
bachelor in de landbouw en werkt momenteel als bedrijfsleider op een melkveebedrijf in Nederland.
Jannes Maes, Internationaal Vertegenwoordiger Groene Kring: “Dit mandaat is een mooie uitdaging voor mij. Ik wil
met veel inzet ijveren voor een sterk overleg met de Europese beleidsmakers en actief meewerken aan een Europees
landbouwbeleid dat rekening houdt met regionale verschillen. Bovendien krijg ik de kans om deze regionale verschillen
po een andere manier te leren kennen en mee te werken aan gezamenlijke standpuntvorming. We trekken allemaal
aan hetzelfde zeel, dus het compromis is mijn grootste medestander.”
Marijke Jordens, voorzitter Groene Kring: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij als vereniging voor jonge land- en
tuinbouwers in Vlaanderen en Oost-België, moeten inzetten op samenwerking binnen Europa. Jannes kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren.”
Samen met Jannes werd ook Alan Jagoe (Ierland) gekozen als nieuwe voorzitter van CEJA en zijn ook Radoslaw
Nienartowicz (Polen), Alice Cerutti (Italië) en Juha Tenho (Finland) verkozen als vice-president. Deze vijf personen
vormen samen het bestuur van CEJA voor de komende twee jaar.
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Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een kijkje op de
website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

