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Leuven, 21 januari 2015

PERSBERICHT
Sam Magnus nieuwe ondervoorzitter Groene Kring
Leuven – Sam Magnus uit Merchtem is de nieuwe ondervoorzitter van Groene Kring, de vereniging voor
jonge land- en tuinbouwers. Samen met hem werd ook Jannes Maes uit Aalter verkozen tot internationale
vertegenwoordiger van Groene Kring. Samen volgen zij Lucas Van Dessel op, die na negen jaar het roer
doorgeeft.
Na negen jaar zet Lucas Van Dessel een stap opzij als ondervoorzitter van Groene Kring. Reeds in
september werd beslist het mandaat te splitsen in enerzijds een Vlaams mandaat als ondervoorzitter en
anderzijds een internationaal mandaat. Via interne verkiezingen werden op 12 januari twee nieuwe
bestuurders verkozen.
Sam Magnus werd verkozen tot ondervoorzitter. Hij neemt plaats in het Nationaal Bestuur van Groene
Kring en in het Hoofdbestuur van Boerenbond en zal vanuit deze mandaten de belangen van jonge land- en
tuinbouwers in Vlaanderen verdedigen. Sam is 25 jaar en studeerde af als bio-ingenieur. Na het behalen
van zijn diploma ging hij op verschillende landbouwbedrijven in meerdere landen aan de slag. Sinds
september 2013 werkt hij in Merchtem (Vlaams-Brabant) als zelfstandig helper op het ouderlijk
akkerbouwbedrijf met een specialisatie in witloof.
Magnus: “Ik wil vanuit een positieve invalshoek (samen) werken aan een goede toekomst voor land- en
tuinbouwers in Vlaanderen. Vlaanderen is altijd een vooruitstrevende regio geweest en we moeten er alles
aan doen om deze positie te kunnen behouden. Bovendien heeft onze sector heel wat mooie dingen te
bieden en vind ik het belangrijk om hier ook mee naar buiten te komen.”
Jannes Maes werd verkozen voor het internationale luik van de functie. Hij zal het land- en tuinbouwbeleid
op internationaal niveau opvolgen, onder meer via CEJA, de Europese koepelvereniging voor jonge
landbouwers.
Maes: “Dit mandaat biedt de mogelijkheid om op Europees en zelfs mondiaal niveau de stem van onze
jonge land- en tuinbouwers te laten klinken. 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.”
Maes 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.
Groene Kring is Lucas zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en kan ook de komende maanden op hem
rekenen om een geleidelijke overdracht van de mandaten mogelijk te maken.

Praktisch
Sam en Jannes zijn steeds bereikbaar voor een gesprek. U kan hen bereiken:
Sam Magnus, 0479 67 03 76 - Jannes Maes, 0478 03 74 65
Op www.groenekring.be kan u vanaf 16u.00 fotomateriaal terugvinden onder het pershoekje.
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Voor meer informatie: Marijke Jordens | voorzitter | 0476 57 67 85 | marijke.jordens@groenekring.be

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel

Groene Kring?

toekomstige bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, 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!

